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سال  زمستان  در  اشغال  ختم  پیامن  امضای  از  بعد 

پر  و  بزرگ  روز  یک  رقم خوردن  و  هـ ش   ۱۳۹۸

با  و  غیور  فرزندان  روزیکه  افغانستان،  در  افتخار 

شهامت آن، مثل نیاکان غیور خود، ختم یک دورٔه 

و  مهم  جهت  با  را  کشور  اشغال  از  دگر  طوالنی 

امضاء  به  را  )امریکا(  خارجی  اشغالگران  رسقافلٔه 

شیرین  طعم  که  شد  فیصله  موادی  و  رساندند؛ 

و  تلخ  در کام های  را  آزادی وطن عزیز  و  استقالل 

زجرکشیدٔه ملت مظلوم گوارا می کرد. 

به  پیامن نامه  مواد  ابتدایی  و  اجرایی  مراحل  هرچند 

طور الزم و کامل از سوی مجاهدین امارت اسالمی 

و  اجراء گذاشته  به  تعهد  و  دیانت  اصل  اساس  بر 

تاخیرات  و  تخلفات  با  گهگاهی  دشمن  سوی  از 

از  را  افغانستان  توافق که  آن  اما نفس  بود  به همراه 

اسارت و اشغال اشغالگران به سوی استقالل و آزادی 

سوق می داد نهایت مهم بود و با درنظرداشت همین 

مطلب، رهربی مدیر و مدبر، دلسوز، با احساس و 

از حوصله مندی،  امارت اسالمی بسیار  با اخالص 

آن،  طبع  به  و  کارگرفته  تحمل  و  بردباری  درایت، 

فرمان های  مطیع  کالن  و  خورد  از  مجاهدین  متام 

و  شهامت  اوج  در  و  بوده  خود  رهربی  رهگشای 

خود  عملی  اطاعِت  دل  و  جان  با  تواضع  کامل  با 

را نشان داده و در دنیا خود را در وحدت، اتفاق و 

یکپارچگی زبان زد عام و خاص کردند.

در تحوالت جاری چون امارت اسالمی بخش مهم 

قضیه است و بخش دگر قضیه جهت امریکایی بود 

بزرگان سیاسی در متام مراحل سخت و فرشده در 

درایت،  ثبات قدمی،  از  همواره  امریکا  با  مذاکرات 

به  ملت و رسزمین خود  و خیرخواهی  دوراندیشی 

طرف خارجی این مطلب را کامال واضح منودند که 

مبارزه ما از مرشوعیت کامل برخوردار بوده و هست؛ 

والحمدلله همچنانکه دیده شد )تیم مذاکراتی امارت 

یا  اسالمی( هیچ گاهی در باب مذاکرات، سخن و 

یا  و  بوده  تزلزل  نشانٔه  که  نکردند  اختیار  موضعی 

بلکه  باشد  داشته  فاصله  اندک  آرمان گرایی شان  از 

مثل متام رزمندگان امارت اسالمی برای حق مبارزه 

سیاست  میدان  در  و  بوده،  برحق  و  استوار  کرده، 

پیروزمند حقیقت و رسشار از دستاورد، با افتخار و 

پیروزی از مراحل بسیار طوالنی عبور کردند. 

مواد  در  پیرشفت  سوی  به  مهم  گام  یک  که  اینک 

در  و  خورده  رقم  زندانیان  رهایی  با  موافقت نامه 

حل  حصٔه  در  ان شاء الله  اجراست  و  تکمیل  حال 

با اشرتاک متام طرف های مهم درگیر  بُعد داخلی، 

جنگ و افغان های متاثر از جنگ در دیالوگ سیاسی 

از  دور  عمومی  موفقیت  بین االفغانی  گفتامن  و 

دسرتس نیست و آنجاست که هنوز هم بهرت چهرٔه 

افغان های  به  اسالمی  امارت  خیرخواهانٔه  و  نیک 

تبلیغاتی  سنگین  هجمه های  و  اشغال  سبب  به  که 

با  و  گردیده  عیان  نبوده  واضح  درخشان،  چهرٔه  آن 

اخالص، درایت، دوراندیشی و احساس ایامنی که 

در امارت اسالمی دیده می شود اثرات مثبت دور از 

جانب  به  بستگی  این  قطعا  البته  و  نیست  دسرتس 

با  مشرتک  احساس  حد  چه  تا  که  دارد  نیز  مقابل 

برای  خیرخواهی  و  زرین  مواد  در  اسالمی  امارت 

رسزمین و ملت عزیز و زجرکشیدٔه خود داشته و به 

از همه  و  مستقل  آباد،  آزاد،  افغانستاِن  آیندٔه  خاطر 

مهمرت نظام مقدس اسالمی آمادگی دارد. 

لذا وقت آن است که در رشایط خیلی حساس و مهم 

فعلی از متام اقدامات صلح آمیز حامیت، و از متام 

موانع و عواملی که سبب مشکالت و ایجاد بن بست 

در حل معضلٔه چند دهه جنگ در افغانستان می شود 

زمینه سازی شود  فضایی  و  و رشایط  کشیده  دست 

برای  آزاد  و  مستقل  بتوانند  افغان ها  آن متام  در  که 

به خیر  آنچه  خود و رسزمین خود تصمیم گرفته و 

گرفته  است روی  دست  عزیزشان  و صالح کشور 

خیرخواهی،  با  اسالمی  رشیعت  چهارچوب  در  و 

خیراندیشی، سعٔه صدر، وسعت دید، تحمل و در 

دست  افغانستان  و  آینده  علیای  مصالح  نظرداشت 

همدیگر را بگیرند.

رسمقاهل
وقت آنست از اقدامات 

صلح آمیز حمایت شود
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درساحات  طوریکه  وبرشیت  اسالم  مکار  دشمنان 

خود  نیروی  و  قوت  بامتامی  وتسلیحاتی  نظامی 

پیرشوی وکامیابی نهضت  باب  تا سد  اند  کوشیده 

پیامنه  هامن  به  شوند،  الهی  ادیان  و  اسالمی  های 

توان خود  و  تاب  آن  از  بیشرت  برابر  بلکه چندین  و 

را  درزمینه های فرهنگی وتبلیغاتی درجهت کوبیدن 

های  و جنبش  ها  از حرکت  مسلامنان وجلوگیری 

آزادی بخش وکفر برانداز اسالمی بکارگرفته اند.

عمل  شکل  بدو  زمینه  درین  استعامرگران  البته 

منوده اند :

 یکی کوبیدن ومسخ فرهنگ اسالمی و رهایی بخش 

الحادی و  و دیگری پخش وگسرتش فرهنگ های 

اسارت بخش و این فعالیت ها در صدر برنامه های 

قوانین  در  چنانچه  است  داشته  قرار  استعامرگران 

میخوانیم:  چنین  کفری  های  برخی کشور  اساسی 

نداشنت مذهب وتبلیغ ضد مذهب  داشنت مذهب، 

آزاد است. ودولت و مدرسه از مذهب جداست. در 

با مطالبی  قانون فوق نکات بسیار مرموز در رابطه 

که  معنی  این  به  است  نهفته  ذکرشد  مقدمه  در  که 

مذهب  نداشنت  مذهب  داشنت  مذکور  قانونی  ماده 

را آزاد گذاشته است یعنی اینکه هرکسی در درون و 

بطور کامالً فردی وعندی می تواند مذهبی داشته و 

یا نداشته باشد.

اما زمانیکه مسأله تبلیغ ورهنامیی افراد و اجتامع به 

میان می آید در قانون فوق قید شده که فقط و فقط 

تبلیغ ضد مذهب آزاد است نه تبلیغ به نفع مذهب. 

از مذهب  را  مدرسه  و  دولت  فوق  قانون  در  نیز  و 

مذهب  که  معنی  بدین  است  منوده  اعالن  جدا  

ترتیبی  و  تعلیمی  و  سیاسی  مسایل  در  ندارد  اجازه 

راه باز مناید در حالیکه اسالم هیچگاهی نخواسته 

با کفر تقسیم وظایف مناید بلکه اسالم می خواهد 

تا  از حکومت گرفته  در متامی زوایای حیات برش 

مدرسه از نهاد خانواده گرفته تا کوچه و بازار همه و 

همه حکومت مناید.

تهاجامت  و  تجاوزات  تاریخچۀ  اگر  آری! 

وعقب  مظلوم  های  کشور  در  را  استعامرگران 

می  نتیجه  این  به  منائیم  مرور  شده  نگهداشته 

از  قبل  ها  رسزمین  درین  استعامرگران  که  رسیم 

بزنند  دست  نظامی  تهاجامت  و  تجاوزات  به  آنکه 

به  اند  پرداخته  فرهنگی  تهاجامت  و  تجاوزات  به 

عبارت دیگر قبل از استعامر یک کشور به استحامر 

اند. فرهنگ ها و مذاهب سامل و  بازیده  آن دست 

سازنده را مسخ منوده و از میان برداشته اند و بجای 

آن در جهت تبلیغ افکار، نظریات و پندارهای مادی 

و الحادی خویش گام برداشته اند و بدون شک می 

توان گفت که این سیاست وشیوه استعامر )استعامر 

فکری وفرهنگی( به مراتب خطرناکرت و کشنده تر از 

سایر شیوه های آن می باشد. 

وارد مرص  زمانیکه  فرانسوی  فاتح  بناپارت،  ناپلیون 

این  که  برد  می  آنجا  به  خود  با  را  چاپخانۀ  میشود 

کار باعث نفوذ فرهنگ غربی به کشور مرص گردیده 

تا بحال درجوهامن، فرهنگ منحط و کشنده غربی 

رسارس  در  امروز  ترتیب  بدین  زند  می  پا  و  دست 

جهان مظلوم و تحت ستم، اسالمی به ویژه کشور 

استعامرگران  فرهنگی  و  فکری  تجاوزات  ما  عزیز 

ساری و جاری است. نظام های آموزشی و نصاب 

های تعلیمی از طریق استعامرگران غربی و رشقی 

فرزندان  افکار  و  مغز  و  گردد  می  وتدوین  تهیه 

معصوم و نسل جوان و آینده رسزمین های اسالمی 

را در مدارس تخدیر و مسموم می سازد. در سطح 

جهاد فرهنگی؛ 
ضرورت هميشگی

منصور تالقانی
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عربی  زبانهای  و  مذهبی  مضامین  تدریس  مدارس 

تدریس  آن  بجای  و  شده  داده  قرار  ممنوع  کامالً 

حتمی  و  رضوری  مضامین  از  الحادی  افکار 

و  خربی  های  رسانه  و  مطبوعات  همچنان  است. 

اطالعاتی امروز کامالً در اختیار دشمن قرار داشته 

مادی، شیوه  و  الحادی  افکار  اشاعت  در جهت  و 

های بد اخالقی و خدمت به کفر و فساد عمل می 

تلویزیون ها  مناید، روزنامه ها، مجالت، رادیوها، 

دریچه  حقیقت  در  کشورها  متامی  در  سینامها  و 

های است که استعامرگران از آنها رسبیرون منوده 

زنند.  می  صدا  کفر  و  فساد  بسوی  را  جهان  مردم 

صفحات روز نامه ها، اخبار و مجالت جز از نرش 

و چاپ صحنه ها وعکس های مهیج زنان عریان و 

داستان های مبتذل عاشقانه که شیوه مغازله را برای 

نوجوانان و جوانان می آموزاند پیام دیگری ندارد و 

بدتر از آن که خانواده ها بطور دسته جمعی حارض 

افراد خانواده و صحنه های  می شوند عکس های 

عروسی خود راجهت چاپ در اختیار صاحبان روز 

نامه ها و مجالت )این تاجران فساد و فحشا( قرار 

دهند، آنهم بشکل رنگی و منحرف کننده.

اخبار  رسی  یک  پخش  از  جز  هم  ها  شبکه  امواج 

وگزارشات وتبرصه های دروغین ومبالغه آمیز و به 

نفع صاحبان قدرت و یا آوازها و ترانه های منحرف 

کننده تعدادی از خوانندگان بازاری و خود فروخته 

مطالب دیگری را بگوش مردم منی رسانند. و اگر 

کدام کشوری دم از اسالم بزند ممکن است برنامه 

های آن را با قرائت قرآن کریم رشوع منوده و یا آواز 

ترانه  آواز  بازهم  آن  متصل  اما  مناید  پخش  را  اذان 

یک رقاصه را پخش می مناید که قباحت این از آن 

متامی  های  تلویزیون  همچنان  بود.  خواهد  بیشرت 

پا درجهت پخش و نرش فساد و  کشورها هم رستا 

افکارمادی به نفع کفر و منکر عمل می مناید و گویا 

این تلویزیون ها به مشابه دریچه ای است از دوزخ 

کودکان  از  و  شده  گشوده  هرخانواده  بداخل  که 

گرفته تا رسسفیدان، به متاشای پروگرام های مبتذل 

آن معتاد گشته اند و چه کشنده اعتیادی.

سالهاست  که  ودیدیم  بینیم  می  نیز  افغانستان  در 

استعامرگران  تبلیغاتی  و  فرهنگی  تجاوزات  دست 

رشقی و غربی به رسمایه هستی و معنوی این ملت 

دراز بوده و حکام و زمامداران عیاش و بی بندوبار 

و فاسد هم مشوق این منکرات بلکه بانی و موجد 

آن بودند و در حقیقت رسرشته متامی امور فرهنگی 

بود،  ما سپرده شده  دشمنان  بدست  ملت  فکری  و 

حالت اخبار، جراید، روزنامه ها، مجالت، تلویزیون 

ها و سینامها بدتر از آن بود که در باال تذکریافت. 

مشاورین  هم  ها  پوهنتون  و  مدارس  درسطح 

کشورهای  فرهنگی  و  تعلیمی  متخصصین  و 

تدوین  و  تهیه  داشتند،  بدست  را  امور  استعامرگر 

نصاب تعلیمی و بلکه اداره کل برنامه های تعلیمی 

و آموزشی وزارت معارف بدست آمریکائی ها بود 

آموزشی  و  تعلیمی  و  درسی  سیستم  ها،  درلیسه 

آن  امور  اداره  شده  اجراگذاشته  معرض  به  فرانسه 

بدست فرانسوی ها بوده. 

نیز در خط سیاست  رژیم مزدور و رسسپرده وقت 

های شیطانی فوق حرکت منوده، جوانان کشور را 

بخاطر ادامه تحصیالت عالی به کشور های اروپائی 

اعزام میدارند که در آنجا پس از شستشوی مغزی و 

تربیت آنان به افکار الحادی و مارکسیستی، دوباره 

های  امریکائی  هم  امروزه  برگردند.  افغانستان  به 

توپ  از  نظامی  درساحه  اینکه  بر  عالوه  متجاوز 

ایادی  بوسیله  دارند  هرچه  آتش  و  ومبب  تانک  و 

می  ما  مجاهد  و  مسلامن  ملت  برفرق  مزدورشان 

ریزند و میگویند در زمینه های تبلیغاتی وفرهنگی با 

متحدین و مزدوران شان در منطقه همدست و همنوا 

شده درجهت جلوگیری از اقامه حکومت اسالمی 

توسط مجاهدین در افغانستان و در راه بدنام ساخنت 

مجاهدین راه حق تپ و تالشی وسیعی براه انداخته 

اند. 

و  مسلمه  امت  برمتامی  رشایطی  درچنین  لهذا 

خصوصا ملت مجاهد افغان واجب است تا درسنگر 

دفاع از کیان اسالم و درجهت خنثی ساخنت فعالیت 

تباه کن و ویرانگر استعامری درگوشه گوشه  های 

افغانستان  جهان خصوصا در رسزمین خون غنوده 

درعرص  اسالمی  وجهاد  انقالب  خاستگاه  )این 

حارض( استوار تر از گذشته بپا بایستند ودر پهلوی 

حامسه ها، فعالیت ها و فداکاری های کفر برانداز 

نظامی از فعالیت ها وتالش های خستگی ناپذیر و 

وسیع فرهنگی وتبلیغاتی نیز غافل منانند. 
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الله وعلی  الحمد لله والصالة والسالم علی رسول 

آله وصحبه ومن وااله، اما بعد:

بحرانی ترین  از  یکی  در  افغانستان  عزیزمان  کشور 

رشایط خود قرار دارد. خان ساالرها و تفنگ ساالران، 

هر کدام برای کسب جایگاه برای خود تالش دارند. 

را  دارد رضایت کشورهای خارجی  کدام سعی  هر 

جلب کند و برای نیل به این هدف، حارض هستند 

که دست به هر کار زشت و دور از فرهنگ افغانی 

چشم  چنان  قدرت،  تشنگان  این  بزنند.  انسانی  و 

قدرت  نشئة  چنان  و  است  شده  کور  بصیرت شان 

ندارند؛  پروایی  نیز  ناموس خود  به  که حتی  هستند 

چه برسد به ناموس سایر افغان ها.

تراژدی جدیدی که کشور مظلوم و داغ دیدۀ ما با آن 

و  نیک  علامی  زنجیره ای  ترور  است،  شده  روبه رو 

برای متام مردم مثل روز  دانشمند کشورمان است. 

و  شوم  استخبارات  دست  که  است  واضح  روشن 

مزدور رژیم دست نشاندة کابل در پشت این ماجراها 

ملوث است. آن ها می خواهند آب را گل آلود کنند و 

سپس ماهی بگیرند. آن ها می دانند که ریشة حرکت 

به همین خاطر  از علام رشوع شده است؛  طالبان، 

سعی دارند که این منبع تغذیه ای را بخشکانند.

صالح الدین  موالنا  ناجوامنردانة  شهادت  داغ  هنوز 

که  بود  تازه  رحمهامالله  نیازی  داکرت  و  توحیدی 

به  را  منحوس شان  سالح  اینک  کوردل،  دشمنان 

جالب  گرفتند.  نشانه  مفلح  عزیزالله  مولوی  سوی 

رسیده اند  شهادت  به  که  علامیی  متام  اینجاست 

حضور  و  کشور  اشغال  رسسخت  مخالفان  از 

و  نیازی  داکرت  سخنان  ویدیو  بوده اند.  خارجی ها 

مولوی مفلح رحمهامالله در رابطه با اشغال کشور و 

رضورت خروج اشغال گران، اشارة رسیع و روشن به 

این مطلب دارند که قاتالن این بزرگواران، دست شان 

در کیسة اشغال گران است.

واکنش  فوراً  افغانستان  اسالمی  امارت  الحمد  لله 

اعالن  واقعه  این  از  را  خویش  برائت  و  داد  نشان 

منود. این عزیزان، باید تدابیر امنیتی را رعایت کنند؛ 

چنان که ذبیح الله مجاهد حفظه الله در بیانیة خویش 

صدا  هم  کرام  علامی  بر  »ما  است:  منوده  اظهار 

می کنیم که به امنیت خود متوجه باشید، زیرا دشمناِن 

فکر و عقیدة شام بسیار مکار و سنگدل هستند و از 

هیچ گونه وحشت و جنایت دریغ منی کنند.«

عزیز  مردم  با  کوتاه،  یادداشت  این  در  ما  خطاب 

افغانستان و علامی کرام است که در طول و عرض 

کشور عزیز، خصوصاً در کابل و سایر مراکز والیتی 

حضور دارند. 

مردم عزیز افغانستان باید درک کنند که علامی کرام 

علامی  هستند؛  کشور  و  ملت  این  معنوی  رسمایة 

کرام به مثابة خورشیدی فروزان هستند که تاریکی ها 

مبارزه  بدعات  و  با جهل و خرافات  و  را می زدایند 

می کنند. اگر علام نباشند، آن وقت سنگر مجاهدان، 

آسیب  با  دعوت گران  مراکز  و  منازگزاران  مسجِد 

ترور علماء؛ 
چالش ها و 
راهکارها

محمد عمر نیمروزی
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روبه رو می شوند. مردم باید از جان و مال خود مایه 

عزیز  علامی  از  حفاظت  برای  تدابیری  و  بگذارند 

باید افرادی را برای حفاظت  بیندیشند. مردم  کشور 

از علامی خود تعیین کنند تا همه وقت، مثل عقاب، 

و  باشند  داشته  نظر  در  را  بر  و  دور  تیز  چشامن  با 

دشمن  مبادا  تا  بگردند  علام  پیرامون  پروانه  هامنند 

که  بدانند  باید  عزیز  مردم  کند.  رخنه  سوراخی  از 

باید  مردم  پس  هستند،  آن ها  عقیدة  پهره داران  علام 

الله علیه  پیامرب صلی  باشند.  پهره داران جسم علام 

وسلم می فرماید: »عينان ال متسهام النار: عني بكت 

من خشية الله وعني باتت تحرس يف سبيل الله. رواه 

آن ها  به  آتش جهنم  که  دو چشم هستند  الرتمذي.« 

منی رسد: چشمی که از ترس خداوند گریه می کند 

و چشمی که شب را در حالت نگهبانی می گذراند. 

همچنین علامی عزیز، خصوصاً آن دسته از بزرگانی 

که نقش رهربی و قیادت را در جامعه به عهده دارند 

باید فکری اساسی برای حفاظت خود بکنند؛ چون 

این که  نه  امنیتی،  تدابیر  رعایت  و  جان  از  حفاظت 

خالف توکل است، بلکه فرضی بر عهدة انسان است 

احادیث  کریم،  قرآن  آیات  شود.  مراعات  باید  که 

پیامرب صلی الله علیه وسلم و عمل کرد صحابة کرام 

رضی الله عنهم شاهدی عدل بر این مدعاست.

ُخُذوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  »يَا  فرمايد:  مي  متعال  الله 

ِحْذَركُْم« ای مؤمنان، احتیاط را رعایت کنید. در جای 

َوأَْسلَِحَتُهْم«  ِحْذَرُهْم  »َولَْيأُْخُذوا  می فرماید:  دیگری 

باید احتیاط و سالح خود را برگیرند.

لَْو  كََفُروا  الَِّذيَن  »َودَّ  می فرماید:  دیگری  جای  در 

تَْغُفلُوَن َعْن أَْسلَِحِتكُْم« کافران دوست دارند که شام 

از سالح خود غافل شوید.

همچنین خود پیامرب صلی الله علیه وسلم که مقتدای 

ماست، باوجود شجاعت بی نظیر خود، همیشه به 

فکر حفاظت خویش بوده است تا مبادا فرصتی برای 

دشمن فراهم شود و بتواند به ایشان رضبه ای وارد کند؛ 

چنان که در یک نربد به صحابه فرمودند: »من یحرسنا 

اللیلة؟« رواه املنذري يف الرتغیب والرتهیب. امشب 

چه کسی از ما حفاظت می کند و نگهبانی می دهد؟

کنار  بدر،  جنگ  در  رضی الله عنه  ابوبکر  حرضت 

خیمه پیامرب نگهبانی می داد؛ چون این احتامل وجود 

داشت که دشمن از غفلت مسلامنان استفاده کند و 

به خیمة ایشان هجوم بیاورد.

در حدیث دیگری آمده است: »کان رسول الله صلی 

بن  عمر  قام  الحجر  يف  صلی  إذا  وسلم  علیه  الله 

الخطاب علی رأسه بالسیف.« رواه ابن شبة يف تاریخ 

املدینة. یعنی هرگاه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم 

در مقام حجر مناز می خواند، حرضت عمر رضی الله 

عنه برای حفاظت از ایشان شمشیر را بر می داشت و 

باالی رس ایشان نگهبانی می داد تا دشمنی حمله ور 

نشود.

و  آوردند،  ترشیف  مدینه  به  که  اوایل  در  همچنین 

حاالت خوب نبود و امنیت برابر نشده بود، شب ها 

صحابة کرام در کنار خانة ایشان پهره داری می کردند؛ 

املدینة  قدم  »فلام  است:  آمده  حدیثی  در  چنان که 

قال: لیت رجالً من أصحابنا صالحاً یحرسني اللیلة. 

إذ سمعنا صوت سالح، فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد 

بن أيب وقاص جئُت ألحرسك. فنام النبي صلی الله 

علیه وسلم.« صحیح البخاري، باب الحراسة. یعنی 

هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه 

ما  یاران  از  نیکی  مرد  کاش  گفتند:  آوردند  ترشیف 

امشب این جا پهره می داد. ناگهان صدای اسلحه ای 

را شنیدیم، پیامرب فرمود: که هستی؟ گفت: من سعد 

بن ابی وقاص هستم، آمده ام تا از شام پهره داری کنم. 

پس پیامرب صلی الله علیه وسلم به خواب شدند.

در زمان حرضت عثامن و حرضت معاویه رضی الله 

** تراژدی جدیدی که کشور مظلوم و داغ دیدۀ ما 
با آن روبه رو شده است، ترور زنجیره ای علمای 
تمام  برای  است.  کشورمان  دانشمند  و  نیک 
دست  که  است  واضح  روشن  روز  مثل  مردم 
دست نشاندۀ  رژیم  مزدور  و  شوم  استخبارات 

کابل در پشت این ماجراها ملوث است.

** مردم عزیز افغانستان باید درک کنند که علمای 
کرام سرمایة معنوی این ملت و کشور هستند؛ 
علمای کرام به مثابة خورشیدی فروزان هستند 
که تاریکی ها را می زدایند و با جهل و خرافات و 

بدعات مبارزه می کنند.
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عنهام که حاالت مدینه و شام خوب نبود، در مسجد 

برای حفاظت از خویش مقصوره ای بنا کردند که به 

شکل اتاق جداگانه ای بود تا دشمن نتواند با استفاده 

از غفلت، به آن ها حمله کند. حتی در هنگام سجدة 

ایستاد  رسش  باالی  محافظ  یک  معاویه،  حرضت 

می شد.

پهره داری  که  دانستیم  فوق  روایات  و  آیات  متام  از 

مسئلة مهمی است و علامی کرام باید قبل از این که 

این  در  خودشان  باشند،  امنیت شان  فکر  به  دیگران 

مورد چاره ای بیندیشند.

حقیر  ذهن  به  که  توصیه هایی  و  نکات  از  برخی 

می رسند به رشح ذیل اند:

1ـ علامی کرام باید همیشه به کمر خود سالح تپانچه 

داشته باشند.

و  جداگانه  موتر  است،  شده  که  طریقی  هر  به  2ـ 

موتروان خصوصی داشته باشند.

3ـ حداقل یک پهره دار به همراه سالح همیشه با آنان 

یک  نیست،  ریا  و  توکل  خالف  این  باشد.  همراه 

فریضه است.

4ـ علامیی که در مساجد امامت یا خطابت می کنند، 

در این اوضاع بد امنیتی، باید به محض امتام مناز، 

مساجد را بند کنند تا کسی نتواند در وقت خلوت به 

مسجد بیاید و مبب بگذارد. ما چندین مرتبه از این 

جهت رضبه خورده ایم و به شمول مولوی عزیزالله 

به  شکل  همین  به  نیز  امیراملؤمنین  برادر  مفلح، 

شهادت رسید.

5ـ موتروان، باید هیچ وقت از کنار موتر دور نشود، 

دور  موتر  از  که  هنگامی  در  که  است  ممکن  چون 

می شوند، مبب چسبکی به آن بچسبانند.

6ـ شیشة موترها بهرت است که سیاه باشد.

7ـ به هنگام خروج از خانه تا مسجد، خصوصاً وقت 

مناز صبح باید پهره دار با علامی عزیز همراه باشد.

8ـ تا می توانند از جلسات غیر رضوری و رفت و آمد 

در سطح شهر اجتناب کنند.

در  است  نکنند؛ چون ممکن  با هرکس مالقات  9ـ 

بیامر است  را که  این رشایط کرونا، دشمنان کسی 

به مالقات علام بفرستند و آن ها را تروِر بیولوژیک 

بکنند.

و  مسجد  در  و  خانه های خود  دروازة  کنار  در  10ـ 

اطراف آن حتامً کیمره نصب کنند. این عمل دشمن را 

خوف زده می کند و جلوی تحرکاتش را تا حد زیادی 

می گیرد.

نباید  آمد،  خانه  به  مالقات  بهانة  به  کسی  اگر  11ـ 

ممکن  چون  بنشیند؛  آن ها  با   تنهایی  و  خصوصی 

با استفاده از غفلت  است که مأمور دشمن باشد و 

به  مجهز  که  تپانچه ای  سالح  با  را  عامل  تنهایی،  و 

مولوی  چنان که  برساند.  شهادت  به  است  خفه کن 

صالح الدین توحیدی را به همین شکل در خانه اش 

در نیمروز شهید کردند. همچنین موالنا سمیع الحق 

را به همین شکل در خانه اش شهید کردند. 

12ـ علامیی که قدرت و توان مالی دارند، اگر در 

سطح شهر با موتر می روند، سعی کنند دو موتر با 

داشته  پهره دار  موتر  دو  هر  در  و  باشد  همراه  آن ها 

به خنثی کردن حملة  بزرگی  امر کمک  این  باشند، 

عثامنی  تقی  محمد  مفتی  چنان که  می کند؛  دشمن 

حفظه الله که از علامی بزرگ جهان اسالم است، 

در  شد،  حمله  او  بر  کراچی  شهر  در  که  هنگامی 

کنار کمک الله متعال، یکی از دالیل نجات ایشان 

از ترور، این بود که دو موتر با او همراه بودند.

امیدوارم که علامی عزیز نکات فوق را که فریضه 

رشعی به حساب می آیند، رعایت کنند و به دشمن 

به اهداف شوم خود برسد. ضمنا  اجازه ندهند که 

يِف  ٌء  َشْ اْسِمِه  َمَع  يَرُضُّ  اَل  الَِّذي  اللَِّه  )ِبْسِم  ِورد 

را سه  الَْعلِيُم(  ِميُع  السَّ َوُهَو  اَمِء  السَّ يِف  َواَل  اأْلَْرِض 

مرتبه صبح و سه مرتبه شام بخوانند و خود را بیمه 

بکنند.

وآله  محمد  خلقه  خیر  علی  تعالی  الله  وصلی 

وصحبه أجمعني.

در زمان حضرت عثمان و حضرت معاویه رضی 
نبود،  اهلل عنهما که حاالت مدینه و شام خوب 
مقصوره ای  خویش  از  حفاظت  برای  مسجد  در 
تا  بود  جداگانه ای  اتاق  شکل  به  که  کردند  بنا 
دشمن نتواند با استفاده از غفلت، به آن ها حمله 
کند. حتی در هنگام سجدۀ حضرت معاویه، یک 

محافظ باالی سرش ایستاد می شد.
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بعضی از نهادهای رسمی در امریکا اعالم کردند که 

در هر شش ثانیه یک زن مورد تجاوز قرار می گیرد 

و نیز در سال ۱۹۸۰ میالدی یک میلیون و پانصد 

بیامرستانهای  در  رسمی  جنین  سقط  هزار  سه  و 

امریکا ثبت شده است که ۳۰ فیصد این سقط ها ، 

در میان دخرتان کمرت از ۲۰ سال بوده است. 

امریکاست  مستعمره  کشورهای  از  یکی  افغانستان 

های  اداره  و  نظام  رسدمداران  است   سال   ۱۹ که 

را  زنان  حقوق  از  دفاع  داد  خارجی   کننده  نظارت 

می زنند اما نه تنها زنان در این مدت به حقوق اولیه 

خود نرسیدند بلکه از ارگ ریاست جمهوری گرفته 

تا زندانها و تیم های فوتبال چنان اخبار دلخراش و 

مایوس کننده ی  از تجاوز بر زنان ، درخواستهای 

به  و...  بستها  در  مقرری  بدل  در  جنسی  ناروای 

و  بیان  از  احساس  با  افغان  تراود که هر  بیرون می 

از جبینش جاری  آنها بخود می رشمد و عرق  نقل 

می شود. 

این است وضعیت کشورهای متمدن و پیرشفته و در 

راس آنها امریکا که خود را علم برداران دموکراسی 

و مدافعین حقوق زن در جهان معرفی می دارند که 

در نتیجه از امنیت، آرامش، نظام خانوادگی، زن و 

ناعالجِ  و  سخت  بیامریهای  و  بوده  محروم  فرزند 

صحت شان را تهدید می کند. 

زبان  از  را  حقایقی  است  خوب  چه  زمینه  این  در 

چون  بنامیم؛  نقل  غربی  آگاهان  و  دانشمندان 

صاحب خانه داناتر است از آنچه در داخل خانه اش 

وجود دارد و بهرتین گواه حق و حقیقت آن است که 

دشمنان به آن گواهی دهند: 

در  »نوبل«  جایزه  برنده  کارل  الکسیس  دکرت   -۱

کتابش بنام »تفکرات در باره ی زندگی« چنین می 

نویسد: »بزرگرتین گناه جامعه ی مدرن آن است که 

توجه زن را از وظیفه ی طبیعی خود منحرف کرده 

و برای او هامن سیستم تربیتی، جسمی، اخالقی و 

برخوردار  آن  از  که پرسان  اند  داده  ترتیب  را  فکری 

عاداتی  نوع  یک  دخرتان  در  ما  عمل،  این  به  اند. 

کاشته ایم که توجه شان را نسبت به نقش طبیعی که 

باید بازی کنند بیگانه ساخته است«.

جمهور  رئیس  آخرین  گورباچوف؛  میخائیل   -۲

در  پروستاریکا«   « بنام  کتاب  در  سابق،  شوروی 

الفاظ  با   Statsoofwomin عنوان  تحت  زنان  باره 

جامعه  »در  است:  نگاشته  چنین  روشن  و  رصیح 

غربی ما زن از خانه بیرون آورده شد و همچون مرد 

به  مشغول  تولیدی  های  کارخانه  و  ها  کارگاه  در 

کار شد در نتیجه در بخش تولید پیرشفت چشمگیر 

داشتیم و از نظر اقتصادی فوائدی هم دیدیم اما با 

وجود این پیرشفت در بخش تولید از سوی دیگر با 

فروپاشی نظام خانواده مواجه شدیم. رضرهای که 

از  بیش  شدیم،  متحمل  خانواده  نظام  فروپاشی  از 

منافع است که از اضافه تولید عاید مان شد. لذا من 

تشکیل  »پروستاریکا«  بنام  نهضتی  خود  کشور  در 

می دهم یکی از اهداف اصلی من در این راستا این 

جايگاه زن 
در اسالم و 
در جاهليت 

نوين!
بخش دوم

سعید مبارز
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است: چگونه زنی که به بیرون از خانه برده شد به 

به  رابطه  در  بایست  می  شود.  بازآورده  خانه  درون 

بسان کانون  اندیشید وگرنه  به خانه  بازگرداندن زن 

خانواده متام ملت ما نیز تباه خواهد شد.« )خطبات 

اصالحی مفتی محمدتقی عثامنی صفحه: ۱۰۰( 

»فرانسواز  خانم  نام  به  خاورشناسان  از  یکی   -۳

گاجان« می گوید : » ای زن رشقی! هوشیار باش! 

کسانی که تو را صدا می زنند و از تو میخواهند که 

پوشش و حجابت را بیرون بیاوری و منادی برابری 

با مرد هستند، میخواهند تو را مسخره کنند همچنان 

که قبل از تو ما را مسخره کرده اند« )تکریم املرأة : 

صفحة 44( 

و  دانشمندان  از  دیگر  منونه  ها  ده  و  سخنان  اين 

آگاهان غیر مسلامن که طرفدار مدنیت جدید بوده 

و به پیرشفت و ترقی علمی و صنعتی جوامع خود 

تهدیدهای  و  دهندهء خطرها  انعکاس  بالیدند،  می 

مهیب و تکان دهندهء است که به شکل یک بیامری 

واگیر، جوامع شان را فراگرفته و در رسارس جهان 

است  این  بیانگر  همچنین  و  است  شیوع  حال  در 

زن  حقوق  کنونی  مدافعین  که  هیاهوی  این  که 

راه  به  برش  حقوق  و  دموکراسی  شعاردهندگان  و 

مساوات  فیصد  باید صد  مرد  و  زن  که  اند  انداخته 

داشته باشند، امریست که از عقالنیت، تفکر صحیح 

و علم الهام نگرفته بلکه این از داعیه هوی و نفس 

نشات گرفته است.

اسالم زن و مرد را در انسانیت و قسمت عظیم حقوق 

تفاوتهای  موجودیت  بسبب  اما  دانسته  برابر  اولیه 

اختصاصی  حقوق  شان  برای  طبیعی  و  فطری 

مساوات  به جای  این شیوه  به  که  قایل شده  نیز  را 

دین،  برقرار می گردد که  توازن  و  تعادل  صدفیصد 

عقل، تفکر صحیح و علم نیز این را تایید می مناید 

اما در مقابل، گروه دیگر از افراد عیاش و بیکار با 

مکتشفین  و  دانشمندان  آوردهای  دست  از  استفاده 

یک سلسله های زشت را زیر نامهای پر زرق و برق 

و  اجتامعی  بیامریهای  موجب  که  اند  کرده  سنت 

مفاسد اخالقی گردید و گروه سوم بنام سیاستمداران 

عرض اندام کردند که از دست آوردهای گروه اول و 

سنتهای گروه دوم برای رسیدن به اهداف شخصی 

و سیاسی شان استفاده بال قید ورشط منودند. اینها 

هستند که از همهء این زشتیها و بدیها زیر نام آزادی 

و دموکراسی و نورم های پذیرفته شدهء  جهانی در 

تیز را  بین جامعهء ما مطرح کرده و حمالت تند و 

علیه دستورات معقول و قوانین نجات بخش اسالم 

فحاشی  آزادی  شعار  که  هستند  اینها  منایند.  می 

با مرد را داده و از مرشوعیت  و تساوی حقوق زن 

جنین  سقط  و  فحاشی  و  بازی  همجنس  بخشیدن 

اینها  و  منایند  می  سیاسی  و  انتخاباتی  استفاده 

منجالب  در  برشیت  شدن  غرق  باعث  که  هستند 

متعفن فساد ، بدبختی و تباهی گردیدند. 

لوح  ساده  مسلامنان  عده  یک  همه  از  تر  آور  رشم 

و نادان که هیچ آگاهی از دین خود ندارند، شاد و 

خوشحال چکچک کرده و لبیک گفته در دنبال شان 

روان هستند در حالیکه حتی خود دانشمندان غربی 

این اعامل و افکار پست و گندیده را منی پذیرند و 

آن را خالف فطرت انسانی می دانند اما افسوس به 

حال ما مسلامنهای که فریب مدنیت و تهذیب غرب 

را خورده و معیار حسن و قبح در نزد ما بجای اینکه 

»عقل و وحی« باشد، یاوه رساییها و کج رفتاریهای 

از چمدان  هرچه  که  است  گردیده  جاهالنهء غرب 

غربی بیرون کشیده شد حسن است و هرچه از غیر 

بیرون آمد قبح و بی ارزش در حالیکه خداوند جهت 

تفکیک خوبیها و بدیها برای ما عقل داده و وحی را 

در این راستا نیز راهنامی عقل قرار داده است . 

اسالم  که  را  مقامی  و  جایگاه  اینکه؛  سخن  فرشدء 

برای زن داده است نه در آن آنقدر تفریط است که 

نه  و  از اسالم در جاهلیت قدیم وجود داشت  قبل 

آنقدر افراط است که زمام داران دفاع از حقوق زن 

در عرص حارض پیشکش می کنند، افراط که حتی 

زن را از زن بودنش هم بیرون می سازد و مسوولیت 

های را بعهده اش می گذارد که نه طبیعت و رسشت 

رشافت،  نه  و  دارد  سازگاری  او  با  اش  گی  زنانه 

مناید.  می  ایجاب  را  این  زن  شخصیت  و  کرامت 

انسان  به حیث یک  را  اسالم است که زن  تنها  این 

دارای حقوق مهم که درخور طبیعت و آفرینش او 

و مستلزم حفظ و کرامت و شخصیت اوست، می 

شناسد.

زنده و پاینده باد اسالم.
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اداره مجله: 
محــرتم دامــال صاحــب درابتــدا اگــر خــود را بــرای 

خواننــدگان عزیزمــا مختــرصا معرفــی فرمــوده و از 

وضعیــت جهــادی والیــت رسپــل بــرای مابگوئیــد 

؟ 

دامال صاحب: 
ــه  ــول الل ــی رس ــالم عل ــواه والس ــه والصل الحمدلل

ــال  ــام دام ــرادر ش ــن ب ــه اجمعی ــه وصحب ــی آل وعل

محمــد نــادر هســتم مســئول قطعــه نظامــی در 

ــود  ــات خ ــالم واحرتام ــت س ــل نخس ــت رسپ والی

ــت و  ــه حقیق ــدگان مجل ــدان و خوانن ــه کارمن را ب

ــرور  ــهید پ ــور وش ــت غی ــن ومل ــه مجاهدی ــه هم ب

ــم: ــم مینامی ــتان تقدی افغانس

السالم علیکم ورحمت الله وبرکاته!

 الحمدللــه هامننــد دیگــر ســالها وضعیــت جهــادی 

در والیــت رسپــل در حــال ترقــی و بهبــودی بــوده 

ــاالی  ــف ب ــواع مختل ــه ان ــم ب ــای پیه ــات ه عملی

مراکــز ولســوالی هــا، والیــت، شــاهراه هــا، بیــس 

هــا و پوســته هــا هامننــد دیگــر والیــات افغانســتان 

صــورت گرفتــه اســت.

اشاره:
اما  بود  کم سخن  داشت،  شیرین  های  که صحبت  شدم  مواجه  مردی  با  جهادی  سفری  در 
هرگاه سخن می گفت خوش آدم می شد که سخن بزند، مهربان و مشفق، در حالیکه فرمانده 
ای جهادی بود با رفقاء از همه خاکی تر برخورد و اخالق میکرد، میهمان را نوازش و از جای 
خودش برایش ایثار می کرد، همسنگرانش او را بخاطر همین مهربانی و اخالص خیلی محبت 
داشته و برایشان گویا دامالصاحب مردی بسیار شریف و شناخته شده در جهاد معاصر بود، 
بله او دامال نادر صاحب مسئول قطعه نظامی در والیت سرپل بود خیلی دوست داشتم بخاطر 
شناخت بیشتر از ایشان گفتگویی شیرین و مختصر ترتیب داده و تقدیم خوانندگان عزیز مجله 

کنم که دامالصاحب با تبسم و خوشرویی پذیرفت.

ترتیب و تقدیم: ابو اُسوه شهید زاده

مصاحبۀ اختصایص مجلۀ حقیقت با

حمرتم برادر جماهد دامال نادر صاحب
مسئول قطعه نظامی در والیت سرپل
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اداره مجله: 
چنــدی پیــش درخربها داشــتیم کــه یکــی از مقامات 

اداره کابــل در رسپــل بــه رســانه هــا میگفــت اگــر 

بــه وضعیــت رسپــل رســیدگی نشــود ایــن والیــت 

ــا ایــن حقیقــت  ــد آی ــان در مــی آی ــه تــرصف طالب ب

اســت وعلــت کامیابــی مجاهدیــن را در چــی 

ــد؟  میدانی

دامال صاحب: 
ــان کــه از طریــق رســانه هــا در مــورد   بلــی همچن

ــن  ــن اعــالن میشــود ای تشــکیالت نظامــی مجاهدی

حقیقــت اســت چونکــه دشــمن درحالــت محــارصه 

بــوده و حتــی شــاهراه هــای کــه واصــل اســت بیــن 

مرکــز والیــت و ولســوالی هــا بــر روی دشــمن 

ــه شــهر  ــه هــای کــه متصــل ب ــوده  و قری مســدود ب

رسپــل اســت مجاهدیــن مرکزیــت داشــته و دشــمن 

بــه بیــس هــا و قــرارگاه هایــی کــه بــه اطــراف شــهر 

اســت قــرار دارنــد و عملیــات هــای چریکــی بــرای 

ــان دارد. همیــش جری

ــدت،  ــوا، وح ــوص، تق ــی را در خل ــت کامیاب   عل

ــم چونکــه  ــن میبینی همبســتگی و اطاعــت مجاهدی

اینهــا اســباب نــرصت الهــی اســت.

اداره مجله: 
دامالصاحــب در والیــت هــای شــاملی مثــل رسپل 

ــاب  جوزجــان و .....  هــدف دشــمن از آن  ، فاری

ــه  ــه نظــر شــام چیســت ک ــی ب ــات منف ــه تبلیغ هم

علیــه مجاهدیــن داشــته و بــار بــار از طریــق رســانه 

برتــرصف ســاحات  مبنــی  تبلیغــات کاذب  هــا 

ــد؟  ــا شــهادت مســئولین آنهــا را میکن ــن ی مجاهدی

دامال صاحب: 
ــی  ــن همــه تبلیغــات منف ــی هــدف دشــمن از ای بل

ــود و اداره  ــراد خ ــه اف ــیدن ب ــه بخش ــر روحی بخاط

ــک  ــال ی ــل فع ــم اداره کاب ــرت بگوی ــت به ــل اس کاب

اداره مافیایــی اســت کــه بــه گــزارش دادن فعالیــت 

ــت آوردن  ــه دس ــر ب ــا بخاط ــم تنه ــای دروغ آنه ه

ــت. ــود اس ــوق خ ــول از ماف پ

اداره مجله: 
 بعــد از امضــای پیــامن پایــان اشــغال در مــاه 

حــوت ســال گذشــته روحیــه ومــورال مجاهدیــن را 

چگونــه میبینیــد وشــخصا اگــر در آن روز تاریخــی 

ــد؟  ــف کنی ــا تعری ــرای م ــد ب کــدام خاطــره داری

دامال صاحب: 
ــه  ــغال را هم ــان اش ــامن پای ــای پی ــه امض الحمدلل

مجاهدیــن یــک گام مثبــت بــرای حاکمیــت نظــام 

امــارت اســالمی در رستــارس افغانســتان تلقــی 

ــد  بلــی خاطــره کــه خــودم در روز امضــای  میدارن

پیــامن اشــغال داشــتم ایــن بــود کــه مــن بــه همــرای 

چنــد تــن از مســئولین در جایــی در حــال مشــوره و 

رایزنــی در امــور مجاهدیــن بودیــم وقتیکــه اعــالن 

امضــای پیــامن اشــغال شــد بــرای مــن یــک حالــت 

خــاص از خوشــحالی پیــش آمــد بــه اطــاق خلــوت 

ــه  ــی گری ــتم خیل ــجده گذاش ــه س ــه رس ب ــر رفت ت

ــود یکــی اینکــه  ــز ب ــه دو چی کــردم کــه علــت گری

ایــن امضــای پیــامن اشــغال بعــد از گدشــت ســالها 

ــه دســت  و تحمــل مشــقتها ب

ایــن یــک کامیابــی  آمــد و 

بــزرگ در تاریــخ اســالم بــوده 

اســت و دوم اینکــه نشــود بعد 

ــل  ــن فضای ــگ ای ــم جن از خت

ــرای   کــه در جنــگ و جهــاد ب

مــا حاصــل میشــد قطــع شــود 

ــد  ــاز خداون ــا را ب و خامتــه م

ــر کنــد. ــاز بخی ب
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اداره مجله: 
تعامــل مــردم رسپــل بــا مجاهدیــن وهمچنیــن نــوع 

ــی  ــه ارزیاب ــردم را چگون ــا م ــن ب ــورد مجاهدی برخ

می کنیــد؟

دامال صاحب: 
ــای  ــان فض ــه چن ــم ک ــکر گذاری ــزال را ش  رب الی

محبــت وصمیمیــت را میــان مجاهدیــن وملــت 

دیــن دوســت ومجاهــد پــرور والیــت رسپــل ایجــاد 

کــرده کــه حتــی در عملیــات هــای هوایــی دشــمن 

ــه  ــد ک ــرق بکن ــت ف ــن را از مل ــد مجاهدی منیتوان

ــن  ــت را مجاهدی ــه مل ــم هم ــت میتوانی ــه وضاح ب

ــا  ــت ب ــن نتیجــه همــکاری مل ــم و ای ــف کنی توصی

مجاهدیــن بــوده کــه شــاهد فتوحــات گســرتده 

ــه  ــز هم ــا نی ــف م ــت رشی ــل مل ــتیم و در مقاب هس

خــدا را شــکر از همــه مجاهدیــن راضــی میباشــند.

 

اداره مجله: 
هــای  فعالیــت  نظامــی،  هــای  فعالیــت  جــز 

ــم و  ــل تعلی ــر مث ــای دیگ ــش ه ــن در بخ مجاهدی

تربیــه، محاکــم، جلــب و جــذب ، امــور فرهنگــی 

ــمع  ــت، س ــاد، زراع ــات، اقتص ــی، موسس و نرشات

ــد  ــه میبنی ــره را چگون ــتخبارات وغی ــکایات، اس ش

داریــد  فــوق گفتنــی  اگــر چیــزی در مــوارد  و 

بفرمائیــد؟

دامال صاحب: 
للــه الحمــد طوریکــه فعالیــت هــای نظامــی نســبت 

ــر شــده  ــده ت ــر و ارزن ــه ســالهای گذشــته قــوی ت ب

ــراد  ــت اف ــه دس ــورات اداری ب ــر ام ــان دیگ همچن

ــه طــور خــوب  متخصــص و اشــخاص مســلکی ب

پیــش میرونــد و متــام ادارات بــه شــکل فعــال شــب  

و روز در خدمــت هموطنــان بــوده کــه در ایــن 

ــام  ــوب در مت ــی خ ــای خیل ــاهد پیرشفته ــتا ش راس

ــاد شــده هســتیم. ســطوح ی

اداره مجله: 
بــه عنــوان ســوال اخیــر دامالصاحــب بــه برداشــت 

شــخصی شــام اوضــاع وتحــوالت جــاری کشــور 

ــل  ــردم رسپ ــه م ــی شــام ب ــد وگفتن ــه میبنی را چگون

چیســت؟  

دامال صاحب: 
برداشــت مــن اینســت کــه در اوضــاع جــاری، 

ــت  ــه حال ــته ب ــالهای گذش ــه س ــبت ب ــمن نس دش

امیــدی  نــا  و  اعتــامدی  بــی  و  رساســیمه گــی 

بــوده لهــذا روزانــه  افــراد تســلیمی زیــاد خربهــای 

ــت  ــز متــام مل ــده میشــود و نی شــان در نــرشات دی

ــی درک  ــه خوب ــل را ب افغانســتان واقعیــت اداره کاب

ــال  ــل کام ــا از اداره کاب ــوم م ــردم مظل ــوده و م من

ــه  ــد و هم ــده ان ــرصف ش ــد و من ــا امی ــوس، ن مای

امیــدوار اســتند کــه در آینــده امــارت اســالمی یــک 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــالمی را ایج ــت اس حکوم

ــردم  ــه م ــل و هم ــور رسپ ــت غی ــه مل ــا ب ــام م و پی

دیــن دوســت افغانســتان ایــن اســت کــه اختالفــات 

ذات البینــی و تعصبــات گروهــی و قومــی را پشــت 

ــع  ــرای مناف ــم داده و ب ــه ه ــت ب ــته  دس رس گذاش

مشــرتک و اهــداف مشــرتک خــود کــه هــامن اقامــه 

ــوی  ــده و در پهل ــد ش ــت متح ــالمی اس ــام اس نظ

ــد  ــرادران مجاهــد خــود ایســتاده شــوند و نگذارن ب

کــه دشــمن میــان آنهــا جــا پیــدا کــرده و خــدا 

ــد.  ــرای منافــع خــود اســتفاده ســوء کن نخواســته ب

دامــال صاحــب تشــکر از شــام کــه وقــت گرانبهای 

تــان را در اختیــار مجلــه گذاشــتید.

دامال صاحب: 
ــه  ــق مجل ــه از طری ــدم ک ــاد خــوش ش ــز زی ــن نی م

بــا  تکلــم  فرصــت  توانســتم  حقیقــت  خــوب 

خواننــدگان مجلــه و ملــت عزیــز خــود داشــته 

باشــم. در پنــاه خــدا موفــق باشــید.
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ــای  ــوره ه ــات و س ــان در آی ــم و من ــد حکی خداون

مختلــف قرآنــی بــه روش هــا و اســالیب گوناگــون 

ســخنان حکمــت آمیــزی را بیان داشــته تــا بندگانش 

را از وادی رشک و کفــر و ظاللــت نجــات دهــد و 

بــه رصاط مســتقیم و راه درســت ســوق دهــد. یکــی 

از ایــن روش هــا و اســلوب هــای بســیار ســودمند 

کــه بــرای عامــه مــردم قابــل فهــم مــی باشــد، بیــان 

ــد  ــل اســت. خداون ــنت از متثی ــال و کمــک گرف مث

ــدگان  ــه بن ــم ب ــدن بعضــی مســائل مه ــرای فهامن ب

ــی  ــه م ــل کار گرفت ــش از متثی ــن خوی ــک و موم نی

فرمایــد: »َو رَضََب اللَّــُه َمَثــاًل رَُّجلَْیــِن أََحُدُهــَآ 

ــُه  ــَى  َمْولَ ــَو کَلٌّ َع ــَى  َشْ ٍء َوُه ــِدُر َع ــُم اَل یَْق أَبْکَ

هــهُّ اَل یَــأِْت ِبَخْیــٍر َهــْل یَْســَتِوى ُهــَو َوَمــن  أَیَْنَــام یَُوجِّ

ــدا  ــَتِقیٍم؛ خ ْس ــَى  رِصَاٍط مُّ ــَو َع ــْدِل َوُه ــُر ِبالَْع یَأُْم

مثــاىل مــى زنــد، دو مــرد يكيشــان الل اســت كــه بــه 

هيــچ چيــز توانايــى نــدارد و رسبــار مــوالى خويش 

اســت كــه هــر جــا فرســتدش ســودى نيــارد. او بــا 

كــى كــه بــه عدالــت فرمــان دهــد و بــه راه راســت 

ــود. )76( «. ــد ب ــر توان ــه براب رود چگون

ــا  ــرد را ب ــی دو م ــه ســبحانه و تعال ــوق الل ــه ف در آی

اوصــاف متضــاد و مقابــل هــم مثــال زده اســت تــا 

مســئله ای مهــم را بــه بندگانــش گوشــزد کنــد. اول 

ــد  ــردی کــه الل و گنــگ اســت، منــی توان آنکــه ف

ــران را  ــخن دیگ ــد س ــی توان ــد و من ــخن بگوی س

ــه  ــدود ب ــم او مح ــات و عل ــه معلوم ــد. بلک بفهم

ــا  ــد و ب ــی بین ــم م ــا چش ــه ب ــت ک ــاهداتش اس مش

ــار  ــردی ب ــن ف ــد. چنی ــی فهم ــران م ــارات دیگ اش

ــورش را  ــه ام ــت ک ــی اس ــر دوش کس ــنگینی ب س

ــن  ــن و... از چنی ــل والدی ــد، مث ــی کن ــیدگی م رس

ــرده  ــل ک ــم حاص ــت ه ــدام خدم ــذوری ک ــرد مع ف

ــودش  ــور خ ــام ام ــرای انج ــه ب ــود و بلک ــی ش من

ــت  ــه ثاب ــه تجرب ــران دارد. ب ــک دیگ ــه کم ــاز ب نی

ــامن  ــان ه ــی زب ــه الل و ب ــت ک ــلم اس ــده و مس ش

ــت  ــد نعم ــدارد و خداون ــامعه ن ــوه س ــه ق ــت ک اس

ــاده  ــرای اف ــت. ب ــرده اس ــلب ک ــنوایی را از او س ش

ــیار  ــری هــم بس ــواس ظاه ــنت ح و اســتفاده داش

مهــم هســتند. رزق و روزی هــم بــا کمــک همیــن 

حــواس بــه دســت مــی آیــد. مهــم تــر از آن، کســی 

ل
نح

ردس اهیی از سوره 
حکمت اهلل حکمت
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کــه منــی توانــد بشــنود و منــی توانــد بشــنواند، از 

ــد در  ــد. هرچن ــی مان ــروم م ــم مح ــم ه ــت عل نعم

ــه مــدد بعضــی آالت تکنولــوژی  دنیــای امــروزی ب

تــا حــدودی ایــن مشــکل جــربان شــده، امــا بازهــم 

ــود.  ــی ش ــان من ــوش و زب ــت گ ــن نعم جایگزی

از طرفــی دیگر، شــخصی کــه مقابل کــر و الل قرار 

دارد، دو صفــت خــاص دارد؛ یکــی آنکه بــه عدالت 

امــر مــی کنــد و دیگــر اینکــه خــودش هــم بــر راه 

ــه  ــر ب ــزن اســت. ام درســت و رصاط مســتقیم گام

عدالــت کســی مــی توانــد بکنــد کــه از نعمــت علم 

برخــوردار باشــد و اســباب فراگیــری علــم برایــش 

ــه  ــر ب ــان. ام ــوش و زب ــه گ ــد، از جمل ــدر باش مق

عــدل شــامل عدالــت و انصــاف و میانــه روی مــی 

شــود کــه همــه دســتورات الهــی هســتند. خداونــد 

بــه رصاحــت امــر فرمــوده: »إعدلــوا«. عــادل باشــید 

و از کــامل عــدل ایــن اســت کــه فــرد دچــار افــراط 

ــدال  ــن اعت ــالم دی ــن اس ــن مبی ــود. دی ــط نش و تفری

ــا  ــا م ــن نیســت، ام ــت اســت؛ شــکی در ای و عدال

ــار بــی  مســلامنان بســیار محتمــل اســت کــه گرفت

عدالتــی و عــدم اعتــدال بشــویم بــدون آنکــه خــود 

متوجــه آن شــویم. بــرای ایــن مقصــد رضورت دارد 

ــم و اعــامل  ــه گزشــته و حــال خــود نظــر بیفکنی ب

ــا  ــا دچــار انحــراف فکــری ی ــم ت مــان را مــرور کنی

عملــی نشــویم. معیــار فقــط رشیعــت اســت. 

عــالوه برمــوارد فــوق ایــن نکتــه هــم بیــان شــده کــه 

ــی  ــدال کاف ــت و اعت ــدل و عدال ــه ع ــر ب رصف ام

نیســت، بلکــه شــخص بایــد خــودش نیز بــر رصاط 

ــه مــرصوف  ــم و تربی ــه تعلی مســتقیم باشــد. اگــر ب

ــل نباشــد. اگــر مجاهــد  ــز غاف اســت، از عمــل نی

اســت، اخــالص را بــه طــور خــاص فرامــوش نکند 

و تــالش منایــد نافذکننــده رشیعــت و حقیقــت 

باشــد. اطاعــت امیــر را بر خــود الزم بگیــرد و علوم 

ــار  ــا دچ ــد ت ــته باش ــاد را داش ــرای جه رضوری ب

انحــراف و گمراهــی و خودخواهــی و شــهرت 

ــراد در  ــام اف ــورت مت ــن ص ــه همی ــود. ب ــی نش طلب

هــر شــکل و ســاحه ای کــه هســتند، وظیفــه دارنــد 

بــه رســالت خــود درســت عمــل منــوده و از جــاده 

مســتقیم اســالم خــارج نشــوند. 
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دیـن اسـالم، پرچمـدار صداقـت و امانـت اسـت، 

بلکـه چنیـن بپندارید کـه امانت، جـزو الینفک دین 

حنیـف اسـت، به همیـن دلیـل در رشیعـت مطهره، 

امانـت یـک عنـرص اصلـی و کلیـدی به شـامر آمده 

اسـت. اسـالم نیـز بـه پیروانش امـر و تاکید کـرده تا 

در هـر شـعبه از زندگـی دامـن امانـت داری را گرفته 

و  بـارز  خصوصیـات  از  را  امانـت داری  صفـت  و 

آن  برخـالف  و  شـمرده  مومنـان  اخالقـی  محاسـن 

خیانـت را از نشـانه های منافقـان دانسـته اسـت.

عمومـاً در جامعـه مـا مفهـوم امانت داری، بـه معنی 

آن  کار  دایـره  و  تعبیـر می شـود  مالـی  امانـت داری 

رصفـاً در حفاظـت از مـال و ودیعـه و بازگردانـدن 

آن می باشـد، امـا در زبـان عربـی »امانـت« بـه )هـر 

حقـی کـه حفاظـت و ادای آن به انسـان الزم باشـد( 

می گوینـد. )مقابیـس اللغـة(

از نـگاه رشیعت امانت لفظی وسـیع املفهوم اسـت 

کـه منظـور از آن اینسـت: هـر صاحب حـق، حقش 

را کامـل ادا کنـد و مسـئولیتش را کامحقـه انجـام 

دهد.

در قرآن کریم و احادیث مبارکه لفظ امانت به معانی 

و مسـئولیت های زیـادی اطـالق شـده، چنانچـه در 

زمـان فتـح مکه پیامـرب اکـرم صلی الله علیه وسـلم از 

عثـامن بـن طلحـه شـیبی کلیـد بیت اللـه را گرفته و 

داخل شـد و منـاز خوانـده و خارج شـدند درحالی 

کـه به زبـان مبـارک آنحـرضت صلی الله علیه وسـلم 

وا  تُـَؤدُّ يَأُْمُركُـْم أَن  ـَه  اللَـّ ایـن آیـه جـاری بـود: »إنَّ 

اأْلََمانَـاِت إِىَلٰ أَْهلَِهـا« }النسـاء: 58{ که در آن حکم 

بـه رسـاندن امانـت بـه حـق داران آن شـده بـود کـه 

مطابـق آن پیامـرب مکـرم اسـالم صلی الله علیه وسـلم 

کلیـد کعبـه را به عثـامن بن طلحه تحویـل داد. )ابن 

) کثیر

حـرضت مفتـی محمد شـفیع )برداللـه مضجعه( در 

سپردن مسئوليت به افراد ناالئق

نوشته: مفتی محمدیحیی نوگانوی
ترجمه: صابر بلوچ

بزرگترین خیانت؛ 



مجله حقیقت

سال هفتم * شماره پنجم * رمضان و شوال 1441 هـ ق
15

معارف القـرآن از کلیـد بیت اللـه به عنـوان امانت یاد 

می کنـد، کلیـد شـیء بـاارزش و مهمـی نیسـت اما 

عالمـت خدمـت بـه کعبة الله اسـت که رابطـه آن نه 

بـه مـال، بلکه به مسـئولیت آن اسـت لـذا از کلید به 

عنـوان امانـت تعبیر شـده و مسـئولیت و منصب آن 

را امانـت قرار داده اسـت. 

همچنیـن در ایـن آیـه صیغه جمـع »األمانـات« آمده 

که اشـاره بـه این موضـوع دارد کـه امانـت می تواند 

صورت هـای مختلـف داشـته باشـد کـه ادای آن بـر 

هـر ایامن داری الزم اسـت. خالصه اینکه در دسـت 

هـر شـخصی کـه امانت باشـد بـر او الزم اسـت که 

آن را بـه اهل و مسـتحقش برسـاند.

ادای  بـرای  نیـز  صلی الله علیه وسـلم  رسـول الله 

انـس  حـرضت  فرمودنـد.  فـراوان  تاکیـد  امانـت 

رضی الله عنـه می فرماینـد کـه خیلـی کـم پیـش آمده 

کـه نبـی کریـم صلی اللـه علیـه وسـلم خطبـه ایـراد 

بفرماینـد و در آن نفرموده باشـند کـه: »ال إیامن ملن 

ال أمانـة لـه، و ال دیـن ملـن العهد لـه« )البیهقی فی 

امانتـدار نباشـد ایـامن  الشـعب( یعنـی کسـی کـه 

هـم در او نخواهـد بـود و شـخصی کـه بـه عهـد و 

پیـامن خویـش متعهـد نباشـد دینـدار نخواهـد بود. 

پـس چنیـن معلـوم می شـود کـه متـام مناصـب و 

الله تعالـی  جانـب  از  امانت هایـی  مسـئولیت ها 

می باشـند کـه در آن امیـن، آن مسـئولی  اسـت کـه 

اختیارات عزل و نصب در دسـتش باشـد. برای آنها 

جایز نیسـت که مسـئولیت و منصب را به شـخصی 

بسـپارند کـه از نظـر علمـی یـا عملـی لیاقـت آن را 

نداشـته باشـند، بلکـه بر آنها الزم اسـت تـا برای هر 

پسـت و مقـام در دایـره کار خویـش در تـالِش افراد 

مسـتحق و قابل اعتامد و دارای لیاقت و شایسـتگی 

القرآن( )معـارف  باشـند. 

مکـرم  نبـی  ارشـاد  احمـد  مسـند  روایـت  در 

صلی الله علیه وسـلم موجـود اسـت کـه: »شـخصی 

کـه مسـئولیت عموم مسـلامنان را در اختیـار دارد و 

پسـت و مقامـی را بـه فردی دیگـر رصفا بنابـر تعلق 

و رابطـه دوسـتانه بـدون درنظـر گرفـنت قابلیـت و 

شـخص  آن  بـر  الله تعالـی  لعنـت  بسـپارد،  لیاقـت 

خواهـد بـود. نـه فرضـی از او قبـول می شـود و نـه 

نفـل، تـا جایـی کـه به جهنـم داخل شـود.« )مسـند 

احمـد(

طربانـی  و  حاکـم  مسـتدرک  روایـت  در  همچنیـن 

فـردی  بـه  را  منصبـی  کـه  »شـخصی  کـه:  اسـت 

می سـپارد در حالـی کـه می دانـد کـه فـرد دیگـری 

شایسـته تر بـر آن مقـام وجـود دارد پـس او بـه اللـه 

پیامـرب و متـام مسـلامنان خیانـت کـرده  و  تعالـی 

حاکـم( )مسـتدرک  اسـت.« 

صاحـب معـارف القـرآن در ادامـه می نویسـد کـه: 

»امـروزه نظام حکومتـی دچار بی نظمی و آشـفتگی 

اسـت زیـرا بـه ایـن تعلیـم قـرآن توجهـی منی شـود 

و تقسـیم پسـت ها و مناصـب از طریـق تعلقـات، 

سفارشـات و روابـط فامیلـی اسـت کـه نتیجـه آن 

بـر  ناشایسـته  و  ناالئـق  افـراد  کـه  می شـود  چنیـن 

مسـئولیت ها و کرسـی ها قابـض شـده و خلـق خدا 

را پریشـان کـرده و متـام نظـام حکومتـی را نابـود 

می کننـد.«

سنگین ترین خیانت در جامعه ما، سپردن 
مناصب به افراد ناالئق

در ایـن زمـان وضعیت قابل افسـوس جوامـع ما این 

اسـت کـه در میـدان افـراد ناالئـق و چاپلوسـی در 

حال عیاشـی و چپاول بـه نظر می آینـد، اقرباپروری 

و رانت خـواری اثـر عمیـق خـود را نشـان می دهد و 

به وسـیله چاپلوسـی و نفاق، افراد مسـتعد، توامنند 

بـه زمیـن  بی رحمـی  بـا  اژدهـا  ماننـد  را  و حـق دار 

می زننـد.

میادین آموزشـی ادارات حکومتی را جمعی از افراد 

ناالئـق و نـاکاره احاطـه کرده انـد تـا جائیکـه فقـط 

بـه مناصـب مهـم و پسـت های  افـرادی می تواننـد 

کلیـدی امید داشـته باشـند کـه دارای روابط نزدیکی 

بـا مسـئولین بـوده و یـا اینکـه ثـروت قـارون داشـته 

باشـند تـا بتواننـد رشـوت های کالن بدهنـد.

فـراوان  آشـفتگی های  دچـار  مـا  متاسـفانه جوامـع 

شـده اند زیـرا افـرادی کـه دارای صالحیـت هسـتند 

و بـا سـختی، محنـت و تـالش، لیاقـت و اسـتعداد 

مطلـوب را کسـب کرده انـد، اما چونکه با مسـئولین 

رابطـه و تقـرب خاصـی ندارنـد یـا کـه ثروتـی برای 

چاپلوسـی  فنـون  بـه  یـا  و  ندارنـد  رشـوت دادن 

لجـن زار  در  ندارنـد،  مهـارت  متلـق  راه هـای  و 
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در  و  رانت خـواری غـرق می شـوند  اقرباپـروری و 

جامعـه نـه دیـده می شـوند و نـه بـه پسـت و مقامـی 

کـه لیاقتـش را دارنـد می رسـند.

بررسـی  مناصـب  ادارات و  اگـر  در حـال حـارض 

گرفتـه  چوکـی دار  از  کـه  می شـود  معلـوم  شـوند 

یـا  تـا مدیـر و معـاون متـام پسـت ها و کرسـی ها 

از طریـق رشـوت و یـا بـه وسـیله خویشـاوندی و 

تـا  می شـوند،  تقسـیم  دوسـتانه  و  فامیلـی  روابـط 

جایـی کـه در مراکز آموزشـی و پوهنتون ها رشـوت 

دانشـجویان  و  اسـت  شـده  عـام  اسـاتذه  گرفـنت 

مـدارک تحصیلـی خویـش را نـه بـا درس خوانـدن 

رشـوت  پرداخـت  بـا  بلکـه  کوشـش،  و  تـالش  و 

سیسـتم  محرومیـت  آن  نتیجـه  کـه  می گیرنـد  و... 

و  اسـت. شـعبه ها  باصالحیـت  افـراد  از  آموزشـی 

ادارات دیگـر نیـز تقریبـا همیـن حـال را دارنـد کـه 

باعث می شـود سیسـتم جامعه به فسـاد دچار شـود 

و متـام افـراد جامعـه مضطـرب و پریشـان بـه نظـر 

بیاینـد. در ادارات دولتـی افراد ناالئق و ناشایسـته بر 

مسـئولیت ها و کرسـی ها قبضـه کرده انـد بـه همیـن 

دلیل اسـت که معیارهای آموزشـی اسـفل السافلین 

را دیـدار می کنـد، مظلـوم متـام راه هـای عدالـت را 

ناامیـد می شـود. و  بسـته می بینـد 

افـراد ناالئـق را بـه پسـتی منصـوب کـردن و بـدون 

اسـتحقاق در میـدان آنهـا را جلوبـردن، بزرگرتیـن 

بزرگـی  گنـاه  اینکـه  بـر  عـالوه  اسـت،  خیانـت 

اسـت بلکـه بـه اعتبـار ظاهـری دنیـا، نظـام جامعـه 

افـراد الئـق  درهم برهـم و آشـفته می شـود. بجـای 

فاسـد  و  ناالئـق  افـراد  باصالحیـت  و  مسـتحق  و 

کرسـی ها را تصاحـب می کننـد کـه صالحیت هیچ 

کاری را ندارنـد و فقـط چاپلوسـی، مـکاری و نفاق 

در آنهـا روزبه روز بیشـرت و بیشـرت می شـود به همین 

دلیـل متـام آن شـعبه دچـار تزلـزل و پس رفت شـده 

و بـه سـبب نقصانـات و اثرات منفـی آن عموم مردم 

بـه انـواع مشـکالت و مصایـب دچـار می شـوند.

تجویز نبوی برای بقای انسانیت
بی لیاقـت  و  نااهـل  افـراد  بـه  مسـئولیت  سـپردن 

یقینـاً نظـام دنیـا را بـه فسـاد و تباهـی می کشـاند. 

محمـد  حـرضت  انسـانیت  رهـرب  فرمـان  ایـن  بـه 

صلی الله علیه وسـلم توجـه کنید! دسـتور آنحرضت 

األمـر  ـَد  ُوسِّ »إذا  کـه:  اسـت  صلی الله علیه وسـلم 

ـاعة« )صحیـح بخـاری:  إلـی غیـر أهلـه فانتظـر السَّ

)9 5

هنگامـی کـه دیـدی کـه مسـئولیت کارها بـه افرادی 

پـس  نیسـتند،  آن  قابـل  و  الئـق  کـه  شـد  سـپرده 

آنحـرضت  حدیـث  ایـن  در  بـاش.  قیامـت  منتظـر 

بـرای  حیاتـی  و  مهـم  قانـون  صلی الله علیه وسـلم 

بقـای انسـانیت و پیرشفـت و سـالمت جامعـه بیـان 

فرمودنـد، یعنـی زمانی کـه به افراد ناالئق مسـئولیت 

و منصبـی واگذار شـود، فسـاد یقینی اسـت. اکنون 

نیـز نظـام دنیـا را کسـی منی توانـد از فسـاد نجـات 

دهـد، پـس منتظـر قیامـت باشـیم!

همـه  منصـب  پایین تریـن  تـا  گرفتـه  خالفـت  از 

شـامل ایـن قانـون می شـوند، مـدارس و مسـاجد، 

عبادتگاه هـا و جامعـت تبلیـغ، موسسـات خیریه و 

می شـوند. شـامل  نیـز  عمومـی  ادارات  سـایر 

مفیـد  و  میادیـن  ایـن  متـام  بقـای  و  حفـظ  بـرای 

اسـت  رضوری  جایگاه هـا  و  مناصـب  قـراردادن 

کـه هـر شـخصی بـه جایگاهـی کـه لیاقتـش را دارد 

افـراد بی لیاقـت و سـپردن  بـه  دادن  برتـری  برسـد، 

مسـئولیت بـه آنهـا در واقـع دعـوت دادن بـه تباهـی 

و فسـاد اسـت، لـذا فریضـه دینـی و وظیفـه متولیان 

مسـاجد آنسـت که برای منصب امامـت و خطابت، 

لیاقـت و اسـتعداد را مدنظـر قـرار دهنـد. همینطور 

رشعـی  واجـب  مـدارس  مسـئولین  و  مدیـران  بـر 

اسـت کـه در تعین اسـاتید، تقسـیم وظایف و سـایر 

انتخـاب  را  شایسـته  و  برتـر  اسـاتید  مسـئولیت ها 

کننـد و از هـر نـوع خویشـاوندپروری پرهیـز کننـد 

و دچـار خیانـت در امانت نشـوند و احتیـاط الزم را 

مدنظـر قـرار دهنـد.

متـام ایـن امـور شـامل امانـت داری می شـوند و هر 

نـوع کوتاهـی و سـهل انگاری باعـث تباهـی نظـام 

آموزشـی شـده و دروازه بزرگی از خیانت محسوب 

می شـود.

اللـه تعالـی ما را در هر شـعبه از زندگـی توفیق دهد 

تـا امانـت و دیانـت را ملحوظ خاطر کنیم.

منبع: ماهنامه شاه راه علم
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پاکسـتان،  هنـد،   – آسـیای جنوبـی  هفـت کشـور 

نیپـال و رسی النـکا  مالدیـو،  بوتـان،  بنگالدیـش، 

اتحادیـه  میـالدی،   ۱۹۸۵ دسـمرب   ۸ تاریـخ  بـه   -

همـکاری هـای منطقه ای جنوب آسـیا یا »سـارک« 

)SAARC( را در داکا، پایتخـت بنگالدیـش رسـام 

بنیـاد گذاشـتند. افغانسـتان بـا اینکـه از کشـورهای 

میـالدی   ۲۰۰۵ سـال  در  اسـت،  مرکـزی  آسـیای 

عضویـت دامئـی ایـن سـازمان را بـه دسـت آورد. 

سـازمان سـارک از ۲۱٪ جمعیـت جهـان منایندگی 

مـی کنـد. امـا سـهم ایـن هشـت کشـور در اقتصاد 

جهانـی تنهـا ۴ در صـد اسـت، کـه بیـان گـر فقر و 

گرسـنگِی حاکـم در ایـن منطقـه اسـت.

ایـن تنها هند و پاکسـتان نبود که پس از تقسـیم هند 

روزی هـم آرام ننشسـتند، و تـا ایجـاد ایـن سـازمان 

حد اقل سـه بـار با هم جنگیـده بودنـد، بلکه روابط 

هنـد و بنگالدیـش، هند و رسی النکا، و پاکسـتان و 

بنگالدیـش نیـز تیـره و متشـنج بـود. هـدف از ایجاد 

ایـن سـازمان منطقـوی ایـن بود کـه هامهنگـی میان 

منطقـه را میـان دولت هـا و مردم را گسـرتش دهد و 

از تکـرار حـوادث ناگـوار جلوگیری کند.

اگـر چـه پیـامن سـارک در مـدت ۳۵ سـال، کـدام 

دسـتاورد یـا پیرشفـت بـزرگ سیاسـی و اقتصـادی 

برگـذاری  بـا  از گاهـی  البتـه؛ هـر  نداشـته اسـت، 

نشسـت هایـی گوناگونـی در سـطوح مختلف، این 

فراهـم  آسـیای جنوبـی  بـرای کشـورهای  را  زمینـه 

کـرده اسـت، تا بـا هم بنشـینند، بگوینـد و از فاصله 

بکاهند. هـا 

ایـن  کـه خـود  مـی شـود  دیـده  اواخـر  دریـن  امـا 

سـازمان نیز شـکار سیاسـت های خصامنه اعضای 

خـود شـده و از کار مانـده اسـت. قرار بـود ۱۹مین 

نشسـت رهـربان سـارک در نومـرب ۲۰۱۶ در اسـالم 

آبـاد، پاکسـتان برگـزار مـی شـد، امـا پـس از انـکار 

هنـد و پیروی سـه کشـور دیگـر - بنگالدیـش، بوتان 

و افغانسـتان – از هنـد، ایـن نشسـت کنسـل اعـالم 

شـد و حـاال سـال ششـم جریـان دارد کـه نشسـت 

رهربان سـارک برگزار نشـده و سـازمان عمال معطل 

. ست ا

هـدف از یـادآوری سـارک ایـن بـود که، هنـد، یکی 

دریـن  سـازمان،  ایـن  مهـم  و  کلیـدی  اعضـای  از 

روزهـا بـا کشـورهای نیپـال، پاکسـتان و چیـن در 

تنش های روز افزون منطقوی و ناکامی سارک
حبیبی سمنگانی



مجله حقیقت

سال هفتم * شماره پنجم * رمضان و شوال 1441 هـ ق
18

مـوارد مختلف دسـت و گریبـان بوده، امـا در چنین 

نامـی از سـارک شـنیده  اوضـاع بغرنـج منطقـوی، 

منـی شـود. گویـا هیـچ میکانیسـم تعییـن شـده و 

یـا خـودکاری وجـود نـدارد، تـا ایـن سـازمان ال اقل 

بـرای حل مشـکالت داخلـی خود، روی کار شـود، 

چـه برسـد بـه اینکـه بـه معضـل هـای فـرا منطقوی 

رسـیدگی بکنـد.

گفتـه مـی شـود کـه قـرن بیسـت و یـک، قـرن آسـیا 

اسـت. شـکی نیسـت کـه آسـیا بـدون هنـد و چین، 

از یـک سـوم  بیـش  ایـن دو کشـور  نیسـت.  آسـیا 

جمعیـت جهـان را تشـکیل مـی دهنـد و دومیـن و 

از  انـکار  بـزرگ جهـان هسـتند.  اقتصـاد  پنجمیـن 

جایـگاه جهانـی چیـن مـرادف پنهـان داشـنت آفتاب 

بـا انگشـتان اسـت. امـا هنـد نیـز بـا حامیـت پیهـم 

و همـه جانبـه امریـکا و غـرب، کـه شـاید هـدف 

واقعی شـان ایسـتاده کـردن آن در برابر چین اسـت، 

رشـد چشـمگیری در عرصه اقتصـادی به خصوص 

سـاینس و تیکنالـوژی داشـته اسـت. 

چیـن و هنـد، پـس از رقابـت هـا و کشـمکش های 

رسد اقتصـادی و منطقـوی، باالخره در اپریل ۲۰۲۰ 

میـالدی در رشق منطقه »لداخ« با هم درگیر شـدند. 

هـر دو جهـت یکدیگر را متهم مـی کنند که نظامیان 

شـان از حـدود خـود پیـرشوی کـرده انـد. گفتـه می 

شـود کـه ایـن بـزرگ ترین نـزاع مـرزی میـان هند و 

چین در ۲۰ سـال گذشـته اسـت. اگر چـه نیروهای 

هر دو کشـور در سـال ۲۰۱۷ هم در منطقه دوکالم 

در مـرز کشـور بوتـان با هـم رو در رو شـده بودند، 

و  توافقـی رسـیدند  بـه  دو کشـور  هـر  امـا سـپس 

نیروهـای خـود را از منطقـه جنجالـی میـان چیـن و 

بوتـان، پـس خواسـتند. در نـزاع تـازه حـد اقـل صد 

تن عسـکر از هر دو طرف زخمی شـدند و شـامری 

از عسـاکر هنـدی از سـوی چینایـی هـا گرفتـار هم 

شـدند، که سـپس رها شـدند. تحـرکات نظامی این 

دو کشـور بـزرگ، خطر جدی بـرای امنیت جهان و 

منطقه پنداشـته می شـود.

در سـال ۱۹۶۲ میـالدی، جنـگ ۳۱ روزه ای میـان 

چیـن و هنـد رخ داده بـود کـه عامـل آن هـم نـزاع 

مـرزی بـود و بـه پیـروزی جمهوری چین متام شـده 

بـود. اقصـای چیـن )Aksai Chin( یکـی ازان دو 

منطقـه ایسـت کـه سـبب نـزاع مـرزی میـان چیـن و 

هند شـده اسـت. هنـد آن را بخشـی از منطقه لداخ، 

ایالـت جامـو و کشـمیر می دانسـت و بـر آن دعوی 

داشـت. امـا از بـاور چیـن؛ ایـن منطقـه بخشـی از 

تبـت بـوده، کـه در قرن نزدهم شـامل کشـمیر شـده 

بـود. چیـن اگرچـه بـر منطقـه اقصای چیـن ترصف 

داشـت، امـا در نتیجـه جنـگ ۱۹۶۲ ایـن منطقـه را 

کامـال در کنـرتول خـود درآورد و حـاال بخشـی از 

ایالـت مسـلامن نشـین سـنکیانگ اسـت.

هنـد و چیـن ۴۰۵۶ کیلومیـرت مـرز مشـرتک دارنـد. 

چهـار ایالـت هنـد – اوتاراکنـد، هیامچـال پرادش، 

سـیکیم، آروناچـال پـرادش – و نیـز منطقـه لـداخ با 

کشـور چیـن هم مرز اسـت. امـا چـون مرزهای هر 

دو کشـور بـه گونـه رسـمی تعییـن نشـده، هـر یکی 

شـان بـر هر منطقـه ای که تسـلط دارند آنجـا را مرز 

مـی خواننـد. از همیـن جاسـت کـه مـرز طوالنـی 

 Line( »میـان چیـن و هنـد به »خط کنـرتول واقعـی

of Actual Control( یـاد مـی شـود.

مشـکل از اینجـا پیـدا می شـود کـه چیـن و هند هر 

از گاهـی بـر مناطق تحت سـیطره یکدیگـر هم ادعا 

مـی کنند، که سـبب خشـونت می گـردد. زیرا چین 

ادعـای هنـد در مـورد اقصـای چین را رد مـی کند و 

خـودش بـر ایالت رشقـی هنـد »آروناچال پـرادش« 

ادعـای مالکیـت دارد. چیـن مـی گویـد : ۹۰ هـزار 

گفته می شود که قرن بیست و یک، قرن آسیا 
بدون هند و چین،  است. شکی نیست که آسیا 
سوم  یک  از  بیش  کشور  دو  این  نیست.  آسیا 
دومین  و  دهند  می  تشکیل  را  جهان  جمعیت 
از  انکار  بزرگ جهان هستند.  اقتصاد  پنجمین  و 
جایگاه جهانی چین مرادف پنهان داشتن آفتاب 
با انگشتان است. اما هند نیز با حمایت پیهم و 
همه جانبه امریکا و غرب، که شاید هدف واقعی 
شان ایستاده کردن آن در برابر چین است، رشد 
خصوص  به  اقتصادی  عرصه  در  چشمگیری 

ساینس و تیکنالوژی داشته است. 
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ایالـت  در  اکنـون  کـه  او  خـاک  کیلومیـرت  مربـع 

آروناچـال پـرادش، هنـد موقعیـت دارد، بخشـی از 

تبـت اسـت و آن را تبـت جنوبـی مـی خوانـد. از 

همینسـت که چین »خط مک ماهـون« را، که ایالت 

آروناچـال پـرادش هنـد را از چین جدا می سـازد، به 

حیـث مـرز رسـمی میـان چیـن و هنـد قبول نـدارد. 

چنانکـه »خـط دیورند« میان هند متحد و افغانسـتان 

از کارنامـه انگلیـس هاسـت، خـط مـک ماهـون نیز 

در سـال ۱۹۱۴ میـالدی بـه ابتکار انگلیـس ها، مرز 

میـان چیـن و هنـد تعیین شـده بود.

بعضـی ها شـاید فکـر کنند ایالـت جامو و کشـمیر 

منطقـه جنجالـی تنهـا میـان هند و پاکسـتان اسـت. 

امـا واقعیـت اینسـت کـه چـون لـداخ تـا پارسـال 

شـامل ایالـت جامو و کشـمیر زیر کنـرتول هند بود 

و لـداخ منطقـه جنجالـی میـان چیـن و هنـد اسـت، 

بنـاًء هـرگاه هنـد در اگسـت سـال گذشـته، حیثیت 

نیمـه خودمختـاری ایالـت جامو و کشـمیر را لغو و 

لـداخ را بـه حیـث ایالـت مسـتقل یـا تحـت کنرتول 

دولـت  تصمیـم  ایـن  کـرد،  اعـالم  مرکـزی  دولـت 

نارنـدرا مـودی بـرای چیـن هـم قابـل قبـول نبـود. 

چنانچـه در سـطور فوق هم گفته شـد کـه تحرکات 

اخیـر نظامـی در منطقـه لـداخ رخ داده اسـت. گویا 

در قضیـه ایالـت جامـو و کشـمیر و منطقـه لـداخ، 

چیـن و پاکسـتان هـر دو بـا هنـد درگیـر هسـتند.

از سـوی دیگـر، نیپال بـا ۸۱٪ جمعیـت هندو، پس 

در روی  از هندوسـتان دومیـن کشـور هندونشـین 

زمیـن اسـت. هنـد و نیپـال تقریبـا ۱۸۰۰ کیلومیـرت 

اوتاراکنـد،  هـای  ایالـت  و  دارنـد  مشـرتک  مـرز 

اوتارپـرادش و بهـار کشـور هنـد بـا نیپـال متصـل 

اسـت. البتـه؛ نیپـال بـا چیـن هـم ۱۴۱۴ کیلومیـرت 

مرز مشـرتک دارد، که بیشـرت آن را سلسـله کوه های 

هاملیـا تشـکیل مـی دهـد. دریـن اواخر نـزاع هند و 

نیپـال نیـز بـه رسخـط خربهـا تبدیـل شـده اسـت.

در گذشـته، نیپـال نـه تنهـا روابـط عمیـق بـا کشـور 

هنـد داشـت، بلکـه در سـائر عرصه هـای زندگی به 

خصـوص تعلیـم، تجـارت و دفـاع بر هنـد انحصار 

مـی کـرد. بیشـرت سیاسـتمداران نیپـال در هند درس 

خوانـده انـد و کهنـه تریـن حـزب آن کشـور »کنگره 

نیپـال«، کـه تـا مـدت زیـادی رهـربی کشـور را بـه 

عهـده داشـت، گویـا شـاخه »کنگـره هند« شـناخته 

میـالدی  در سـال ۱۹۵۰  نیپـال  و  هنـد  مـی شـد. 

پیامنـی را امضـا کـرده بودنـد، که در نتیجـه آن؛ هند 

روابـط خارجـی نیپـال را تقریبـا در کنـرتول خـود 

درآورد. اگـر چـه ایـن پیـامن بعـدا ترمیـم شـد، امـا 

هنـد هنـوز هـم از نیپال مـی خواهد بایـد چین دران 

کشـور جایـی پیـدا نکند.

امـا اکنـون نیپالـی هـا نـه تنهـا خواهـان گسـرتش 

روابـط تجارتـی بلکه حامـی برقـراری روابط نظامی 

بـا چیـن نیـز هسـتند. نیپـال مـی خواهـد علـی رغم 

مخالفـت هنـد، روابـط خود را با چین وسـعت دهد 

و حتـی شـامل طـرح چینـای »راه ابریشـم جدید« یا 

»یـک کمـر بنـد و یک جـاده« نیز شـده اسـت.

آنچـه نیپالـی ها را به خشـم آورده، اینسـت که ؛ هند 

بـرای رسـانیدن اکـامالت بـه نیروهای خـود در مرز 

بـا چیـن، مشـغول تعمیـر چهـار رسک اسـت. یکی 

ازیـن رسک هـای چهارگانه ۸۰ کیلومیـرت طول دارد 

و ۱۹ کیلومیـرت آن از داخـل خـاک نیپـال می گذرد. 

نیپـال بـرای اثبـات مالکیت خـود بر آن زمین، نقشـه 

ای را پخش کرد، که سـبب ناخشـنودی شـدید هند 

گردیـد. وزیـر دفاع هنـد راج نات سـینگ علی رغم 

ادعـای نیپالـی هـا، اعالن کـرد کـه کار اعامر رسک 

دوام مـی دهـد. هـامن بـود کـه مـردم نیپـال در برابر 

در  پرداختنـد.  تظاهـرات  بـه  هنـد،  ایـن زورگویـی 

حقیقـت، مـردم نیپـال نیـز شـکار رقابـت هـای هند 

و چیـن شـده اند.

در چنیـن روزگاری کـه تنـش هـا بیـن کشـورهای 

همسـایه و منطقـه رو بـه افزایـش اسـت، سـازمان 

اسـت. ناپدیـد  »سـارک« 

اکنون نیپالی ها نه تنها خواهان گسترش روابط 
با  نظامی  روابط  برقراری  حامی  بلکه  تجارتی 
رغم  علی  خواهد  می  نیپال  هستند.  نیز  چین 
مخالفت هند، روابط خود را با چین وسعت دهد 
و حتی شامل طرح چینای »راه ابریشم جدید« یا 

»یک کمر بند و یک جاده« نیز شده است.
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شېبه وړاندې مې د اسالمي امارت د الفاتح معسکر 

رسم  د  مجاهدینو  او  فدایانو  شویو  فارغ  د  څخه 

ولید چې  اصدار  ویډیویي  هغه  مراسمو  د  ګذشت 

د ) فاتح ځواک( تر عنوان الندې تازه خپور شوی 

او په ټولنیزو رسنیو کې د پراخ استقبال رسه مخامخ 

شوی دی.

د اسالمي  فاتح ځواک رسم ګذشت که څه هم  د 

په  اما  ده،  منونه  وړه  یوه  تدریباتو  نظامي  د  امارت 

لیدلو رسه یې سړی پوهیږي چې مجاهدینو د نظامي 

اعداد او ځان جوړولو په ډګر کې څومره پرمختګ 

کړی او څرنګه توانیديل چې په دې برخه کې په ټولو 

خنډونو بری ومومي او په پوځي برخه کې د عرص له 

غوښتنو رسه همګام سفر وکړي.

منظم،  بشپړ  یوه  د  ګذشت  رسم  ځواک  فاتح  د 

تصویر  ځواک  کامنډویي  مجهز  او  پرمختليل 

له  او رسعت  تحرک  قوت،  بدين  د  کوي.  وړاندې 

نګاه، د نظامي تاکتیکونو او مانور له نګاه، د پوځي 

نظم، ډسپلین، لباس او ظاهري وضعیت له نګاه او 

باالخره د فکري روزنې، شخصیت او کرکټر له نظره 

یو داسې په تول پوره مؤمن او مجاهد نظامي قوت 

ښکاري چې د نن ورځې محکوم مسلامنان ورپورې 

د نجات او رسلوړۍ هیلې تړلی ش.

د  اوس  په معسکراتو کې  امارت  د اسالمي  دا چې 

عام تدریب او اعداد پر ځای د خاصو عملیاتو لپاره 

ځانګړي ځواکونه روزل کیږي او په دې برخه کې د 

ال نور پرمختګ پالنونه هم شته، دا ځکه مهمه خربه 

او  پایښت راز تر ځواک  په دې نړۍ کې د  ده چې 

قوت پورې تړلی دی.

که له رشعي اړخه دا مسئله وڅیړو نو وینو چې  الله 

په  د ځان  امر رسه مسلامنان  په  واعدوا(   ( د  تعالی 

تیارولو مأمور کړي، دغه راز  رسول الله صلی الله 

علیه وسلم  د ) اال ان القوة الرمی( په درې ځله تکرار 

په همدې فریضه تاکید کړی دی.

ورته  زاویې  له  عقل  د  که  عالوه  نصوصو  پورته  له 

نظر وکړو نو د فطرت قوانین هم موږ ته راښيي چې 

قوت د بریا او پایښت راز دی او ضعف د مرګ یا 

محکومیت عمده المل دی.

سرتګور شاعر اقبال دا قضیه ډیره ښه را خالصه کړې 

ده.

افسوس صد افسوس کہ شاہیں نہ بنا تو

دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات

تقدیر کے قاضی کا یہ فتوی ہے ازل سے

ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات

فاتح ځواک او په معاصره نړۍ کې د پایښت رمز

عبدالستار سعید
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ځانه  له  چې  حال  پر  ستا  افسوس  ډیر  )وایي 

دې باز جوړ نه کړ ) ځان دې پر نورو مارغانو 

ځواکمن نه کړ( او ستا سرتګو د طبیعت اشارې 

حالت  مارغانو  د  یوازې  که  ځکه  لیدلې)  ونه 

وځیرو نو وینو چې کمزوری یې د ځواکمن په 

پنجو کې محو کیږي( د تقدیر د قايض له ازله 

دا فتوی ده چې کمزوري هغه جرم دی چې سزا 

یې ناڅاپي مرګ دی(

همدا  دواړه  عقل  او  نقل  ده،  همداسې  واقعا 

پایښت راز  د  په دې نړۍ کې  خربه کوي چې 

ځواکمني ده او د شکست او زوال عمده دلیل 

کمزوري ده. نو ځکه خو وایي:

که ژوندون غواړې په لستوڼي کې خنجر وساته

دنیا وجود د هیڅ کمزوري او مجبور نه مني

نن سبا مسلامنان په نړۍ کې دوهم سرت ملت 

د محکومیت  له دې رسه رسه  بلل کیږي. خو 

ژوند تیروي. علت یې دا دی چې په وروستیو 

پیړیو کې د مسلامنانو سیايس زعامت د قوت 

جوړولو او ځان تیارولو فریضه هیره کړه. دوی 

له دښمنانو  په مسابقه کې  استعداد  او  اعداد  د 

تور  د محکومیت  یې  نو ځکه  پاتې شول،  وروسته 

دوران پیل شو. 

خوځښتونو  اسالمپالو  د  کې  هیوادونو  اسالمي  په 

پوځي  دوی  چې  دی  دا  هم  دلیل  محکومیت  د 

بیلګې  د  لري.  نه  کې  الس  په  امکانات  او  ځواک 

اسالم  د  ولس  اکرثیت  مطلق  کې  مرص  په  توګه  په 

کاله  څو  دلیل  خربې  دې  د  چې  دی  غوښتونکی 

وړاندې په ټولټاکنو کې د اسالمپالو بری دی. مګر 

نه لري څو سیکولر جرناالن  دا چې نظامي ځواک 

پای  د  ته  واکمنۍ  یې  یوه ورځ کې  په  کوالی ش 

د  یې  څخه  منصب  له  حاکمیت  د  او  کیږدي  ټکی 

زندان تیارو ته ولیږي.

فاتح  د  چې  شو  ویالی  رسه  پام  په  ته  حقائقو  دې 

ځواکونه  متعهد  او  مجاهد  مؤمن،  شان  په  ځواک 

زموږ د مؤمن ملت لپاره د آب حیات حیثیت لري. 

یې  دښمنانو  پر  اسالم  د  دي چې  همدغه ځواکونه 

او  توره  مؤمن ولس  د  دوی  منلی دی.  زموږ شتون 

ډال دي، چې په یو الس د دښمن رس وهي او په بل 

الس یې ګوزار دفع کوي.

د فاتح ځواک د رسم ګذشت په اړه د اسالمي امارت 

د درې واړو مرستیاالنو ځانګړي پیغامونه، دغه راز 

د اسالمي امارت د ویاند او سیايس دفرت د مرستیال 

د ځواک  امارت  اسالمي  دا څرګندوي چې  تأثرات 

روزلو او نظامي کدرونو د تیارولو مسئلې ته په ډیر 

اهتامم ګوري. 

مات  یرغل  کفري  راغلی  هیواد  اسالمي  په  چې  دا 

دي،  وتلو  په  هیواده  له  ځواکونه  بهرين  او  شوی 

د  برخه  عمده  یوه  تیارۍ  د  ته  تحوالتو  راتلونکو 

راتلونکې اسالمي اردو روزل دي. داسې اردو چې د 

علم، عمل او شخصیت په لحاظ په مؤمنو، صادقو، 

مخلصو، روزل شویو او باعزمه رجالو مشتمله وي 

تر څو د اسالم او مسلامنانو تیر شوی مجد او پرتم 

راژوندی او پر نړیوالو ومني. د فاتح ځواک د فراغت 

مراسم دا زیری راکوي چې د راتلونکي اسالمي اردو 

روزنه عمال پیل شوې او د مؤمن ولس د پیړیو خوب 

او ارمان باالخره رښتیا کیږي.

و ما ذالک علی الله بعزیز

** د فاتح ځواک رسم ګذشت د یوه بشپړ منظم، 
تصویر  ځواک  کمانډویي  مجهز  او  پرمختللي 
وړاندې کوي. د بدني قوت، تحرک او سرعت له 
نګاه، د نظامي تاکتیکونو او مانور له نګاه، د پوځي 
نګاه  له  وضعیت  او ظاهري  لباس  نظم، ډسپلین، 
او باالخره د فکري روزنې، شخصیت او کرکټر له 
نظره یو داسې په تول پوره مؤمن او مجاهد نظامي 
قوت ښکاري چې د نن ورځې محکوم مسلمانان 

ورپورې د نجات او سرلوړۍ هیلې تړلی شي.

** نن سبا مسلمانان په نړۍ کې دوهم ستر ملت 
بلل کیږي. خو له دې سره سره د محکومیت ژوند 
تیروي. علت یې دا دی چې په وروستیو پیړیو کې 
او  جوړولو  قوت  د  زعامت  سیاسي  مسلمانانو  د 
او  اعداد  د  دوی  کړه.  هیره  فریضه  تیارولو  ځان 
استعداد په مسابقه کې له دښمنانو وروسته پاتې 
پیل  دوران  تور  محکومیت  د  یې  ځکه  نو  شول، 

شو.
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دشـمنی بـا علـم و علـامء پدیـدهء جدیدی نیسـت. 

و  علـم  بـا  جنـگ  در  همیشـه  آن  اتبـاع  و  شـیطان 

علـامء بـوده انـد زیـرا آنـان مـی داننـد کـه از ایـن 

طریـق مـی تواننـد خیلـی به آسـانی به اهـداف خود 

برسـند و مـردم را در دام دجالـی، فریـب و نیرنـگ 

خـود بیاندازنـد. علـامء وارثیـن پیامـربان در این دنیا 

انـد و آنـان اند که مردم را بسـوی دین و راه مسـتقیم 

نبـود علـامء  هدایـت و رهنامیـی مـی مناینـد. در 

خیلی دشـوار اسـت کـه زندگی را مطابـق با اهداف 

و مـرام هایـی کـه اسـالم بـرای یـک مسـلامن وضع 

کـرده اسـت بـه پیـش برد. 

کـه  تجاوزگرانـی  بخصـوص  اسـالم  دشـمنان 

کشـورهای اسـالمی را مـورد هجـوم قـرار داده انـد 

در ادوار مختلـف تاریـخ سـعی کـرده انـد تـا علامء 

را بـه دو طریقـه از بیـن بربنـد. در قـدم اول تـالش 

کـرده انـد تـا آنـان را تطمیـع منـوده و بـا تقدیـم مال 

و متـاع دنیـا آنـان را در صـف خـود قـرار دهنـد و به 

ایـن ترتیـب چنـان بـه مـردم عـام وامنـود سـازند که 

دشـمنان اسـالم و تجاوزگـران بـر حـق انـد در غیـر 

آن ممکـن نبـود علـامء بـزرگ در صـف آنـان قـرار 

آنـان دفـاع کننـد. در  گرفتـه و از اعـامل و کـردار 

صـورت ناکامـی در این طریقه، آنـان طریقهء دوم را 

کـه هامنا محـو و نابودی علـامء بوده اسـت اختیار 

مـی کننـد و بـه ایـن ترتیـب علـامء را از بیـن بـرده و 

کوشـش مـی کننـد تـا حـق را بـه ایـن شـکل پنهـان 

کننـد و مانـع شـوند تـا مـردم از طریـق ایـن علـامء 

ظاهـرا  اگرچـه  تفکیـک مناینـد.  باطـل  از  را  حـق 

طریقـهء دوم خطرنـاک بـه نظر می رسـد اما تجارب 

تاریخی نشـان داده اسـت که طریقـهء اول خطرناک 

تـر اسـت زیـرا تعـدادی از علـامء نـه تنهـا خـود از 

ایـن طریـق در فتنه واقع شـده اند بلکـه خلق کثیری 

را بـا خـود بـه انحـراف کشـانیده و باعـث تضعیـف 

صـف مسـلامنان و مبـارزه علیـه کفار و اشـغالگران 

اند.  گردیـده 

رویدادهـای  تاریـخ شـاهد  کـه  اینجاسـت  جالـب 

زیـادی اسـت که دشـمنان اسـالم بعد از اسـتفاده از 

علامیـی کـه فریـب شـانرا خـورده و در صف شـان 

قـرار گرفتـه اند بعـد از ختم کار شـان آنـان را نیز به 

بهانـه یـی قتـل کـرده و یا به طـور مرمـوز از بین برده 

انـد کـه ایـن کار خـود منایانگـر این حقیقت اسـت 

کـه نظـام هـای کفـری و غالمـان حلقـه بـه گـوش 

آنـان حتـی علامیـی را کـه در صـف شـان قـرار می 

گیرنـد دوسـت ندارنـد بلکـه تنهـا هـدف از شـکار 

توسـط آنـان اسـت و بعـد از ختم وظیفهء شـان آنان 

دمشنی با علم و علماء
موفق افغان
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را تصفیـه مـی کنند. 

گردیـد.  تکـرار  تاریـخ  همیـن  نیـز  افغانسـتان  در 

اشـغالگران با ورود به این کشـور عـده یی از علامء 

و منتسـبین بـه علـم را تطمیـع کردنـد و بـا دادن نـام 

هـا، القـاب، وظایـف، مـال و متـاع آنانـرا در صـف 

مبـارزه علیـه مجاهدیـن و مسـلامنان قـرار دادنـد. 

برخـی از ایـن منتسـبین بـه علـم تـا جایـی در ایـن 

خدمـات به اشـغالگران و نظام دسـت نشـاندهء آنان 

اخـالص نشـان دادنـد که حتـی از جان خـود نیز در 

مقابـل مجاهدیـن و فرزندان اصیل کشـور گذشـتند 

و فتواهـای بـی بنیـاد و بی اسـاس مبنی بـر حقانیت 

اشـغال و نظـام دسـت نشـانده اشـغالگران صـادر 

کردنـد. بر اسـاس این فتواها جهاد علیه اشـغالگران 

حـرام و مبـارزه علیـه آنان بغـاوت، دهشـت افگنی، 

جاسوسـی و دشـمنی بـا وطـن تلقـی مـی گردیـد. 

در ایـن شـکی نیسـت کـه نـه تنهـا آنـان خـود بـر 

بطـالن ایـن فتواهـا و موقـف گیـری هـای خـود که 

بـر اسـاس مـال و متاع دنیـا صادر می گردیـد معتقد 

بودنـد بلکـه بـرای مـردم عـام نیـز پذیرفـنت چنیـن 

فتواهـا کـه در مخالفـت علنـی و رصیـح بـا احـکام 

رشعـی قـرار داشـت مشـکل بـود مگـر بعضـی از 

فریـب خـوردگان و قسـم خـوردگان بـا وجـود ایـن 

همـه بـر ایـن فتواهـای قالبـی و دروغیـن اتـکا کرده 

و آنـرا دلیـل مبـارزه علیه مجاهدین و مسـلامنان می 

نستند.  دا

از سـوی دیگر اشـغالگران و ادارهء دسـت نشـاندهء 

آنـان، در مبـارزه علیـه علم، علامء، طالـب و حافظ 

قرآن، مسـجد و مدرسـه کـه جایـگاه و مراکز علم و 

علـامء بـود از هیچ نـوع ظلم، وحشـت و حیوانیت 

دریـغ نکردنـد. از اولین روز اشـغال علامء و طالب 

دیـن تنهـا به جـرم علم، عـامل بودن و یـا طالب علم 

بـودن یـا بـه شـهادت رسـانیده شـدند و یا بـه زندان 

هـای سـیاه سـوق داده شـدند کـه سـالهای متامدی 

را بـدون هیـچ جـرم در پشـت میلـه هـای ایـن زندان 

هـا سـپری کردند. در راسـتای ایـن مبارزه، مسـاجد 

مجالـس  و  منـاز  ادای  هنـگام  دینـی  مـدارس  و 

درس توسـط اشـغالگران و مـزدوران داخلـی شـان 

مبباردمـان گردیـد و صدها عامل و طالـب در حالی 

کـه قـرآن کریـم و یـا کتب دیگـر دینـی را در آغوش 

داشـتند با خاک و خون یکسـان شـدند و مسـاجد و 

مـدارس شـان زمیـن بـوس گردیـد. این دشـمنی که 

از نـزده سـال قبل آغـاز گردیـده بود تا کنـون جریان 

دارد و امـروز نیـز مـدارس و مسـاجد در هیـچ جای 

کشـور در امـن نبـوده و از رش آنان محفوظ نیسـت.  

شـد،  ذکـر  بـاال  در  چنانچـه  اینهمـه  پهلـوی  در 

اشـغالگران و اجیـران داخلـی آنـان، حتـی بـر هامن 

منتسـبین بـه علـم کـه در صـف شـان قـرار داشـتند 

رحـم نکردنـد بلکـه هـرگاه مصلحـت شـان ایجاب 

کـرد آنـان را نیـز بـه بهانـه هـای مختلـف و یـا بـه 

طریقـه هـای گوناگون از بین بردنـد. اعرتاف بعضی 

از افـراد و گروههـای قاتـل اجرتـی دلیـل واضـح بر 

ایـن مدعـا اسـت که امنیـت ملـی ادارهء اجیـر کابل 

تصمیـم داشـته اسـت تـا تعـدادی از علامئـی را کـه 

در قلمـرو آنـان زندگی مـی کنند و بارهـا مجاهدین 

و امـارت اسـالمی را مـورد هجـوم و حمـالت خود 

قـرار داده و مخالفـت خـودرا بـا مبـارزه آنـان بیـان 

کـرده اند توسـط این اشـخاص و یا گروههـا به قتل 

برسـانند چنانچـه تعـداد دیگـری عمـال بـه همیـن 

شـکل و یـا بگونـهء مسـتقیم توسـط افـراد امنیـت 

ملی کشـته شـدند. 

در  آنان،  نشاندهء  دست  ادارهء  و  اشغالگران   **
مبارزه علیه علم، علماء، طالب و حافظ قرآن، 
و  علم  مراکز  و  جایگاه  که  مدرسه  و  مسجد 
علماء بود از هیچ نوع ظلم، وحشت و حیوانیت 

دریغ نکردند.

** امارت اسالمی متشکل از علماء و طالب علم 
است.  کرده  نشأت  مدرسه  و  از مسجد  و  بوده 
بلکه  رهبری  سطح  در  تنها  نه  امارت  این  در 
نظامی،  از  اعم  مختلف  میادین  و  جبهات  در 
سیاسی، ملکی و فرهنگی همین علماء و طالب 
علم اند که با اخالص تمام امورات را به پیش 

می برند.
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ادارهء اجیـر کابـل بـرای پیشـربد ایـن اهـداف خـود 

از عسـاکر پنهانـی و مهـامن هـای خصوصـی خود 

کـه در مهامنخانه هـای امنیت ملـی زندگی و عیش 

و نـوش دارنـد نیـز اسـتفاده مـی کنـد. جوانک های 

داعشـی که از حامیت واضح و رصیـح ادارهء اجیر 

انـد، هنـگام حمـالت مجاهدیـن  کابـل برخـوردار 

توسـط هلیکاپـرت ها از مـرگ نجات داده می شـوند 

و بـه بهانـه تسـلیمی در مهامنخانه هـای امنیت ملی 

همـراه بـا خانـواده هـای خـود مـرصوف زندگـی و 

عیـش و نوش هسـتند بعد از مغز شـویی آماده برای 

حمـالت بـر علامیی می شـوند که در قلمـرو ادارهء 

اجیـر کابـل قرار دارنـد و اکرثیت شـان معاش خور 

همیـن اداره بـوده و در بسـا مواقف از فـراز منربهای 

مسـاجد و یـا رسـانه هـای حامـی اشـغال از ادارهء 

اجیـر کابـل، اردوی اجیـر، پولیـس فاسـد و نظـام 

آن دفـاع منـوده و در مقابـل مجاهدیـن  فرسـودهء 

مخلـص و مبـارز علیه اشـغال را جاسـوس، بیگانه، 

دشـمن وطـن و دیـن مـی دانند.

ایـن در حالیسـت کـه امـارت اسـالمی متشـکل از 

علـامء و طـالب علـم بـوده و از مسـجد و مدرسـه 

نشـأت کرده اسـت. در این امارت نه تنها در سـطح 

رهـربی بلکـه در جبهـات و میادیـن مختلـف اعم از 

نظامـی، سیاسـی، ملکی و فرهنگـی همین علامء و 

طـالب علـم انـد که بـا اخالص متـام امـورات را به 

پیـش مـی برنـد. امارت اسـالمی نـه تنها بـه علامی 

راسـتین و حقانـی احـرتام قایـل اسـت بلکـه حتـی 

جـان و مـال علـامء و منتسـبین بـه علـم را کـه در 

مخالفـت بـا امـارت اسـالمی بیانیـه هـا و خطابه ها 

صـادر مـی کننـد و در جانـب مقابـل اردوی اجیـر 

و پولیـس مرتزقـه را مجاهـد و مدافـع از وطـن مـی 

داننـد بـر خود حرام مـی داند و شـدیدا مخالف قتل 

و کشـتار آنها می باشـد. مجاهدین امارت اسـالمی 

هرگـز اجـازه حملـه بـر علـامء و منتسـبین بـه علـم 

بخصـوص در مسـاجد و مـدارس را ندارنـد و ایـن 

عمـل را، بـا وجـود مخالفـت این علامء و منتسـبین 

بـه علـم بـا مجاهدیـن و امـارت اسـالمی، جنایـت 

دانسـته و آنـرا تقبیـح مـی کننـد. امـارت اسـالمی 

مطمـن اسـت کـه این قتـل ها همـه توسـط ادارات 

و  گـردد  مـی  مدیریـت  کابـل  اجیـر  ادارهء  امنیتـی 

تطبیـق آن نیـز یا به شـکل مسـتقیم و یا غیر مسـتقیم 

بـدوش ایـن ادارات می باشـد. 

ادارهء اجیـر کابـل بـا ایـن عملکـرد وحشـیانه و غیر 

انسـانی خـود از یکسـو علـامء و منتسـبین بـه علم، 

بخصـوص آنانـی را کـه گاهگاهی لب بـه حقگویی 

مـی گشـایند، تصفیـه مـی کنـد و از سـوی دیگـر 

مـی خواهـد بـا ایـن عملکـرد خـود مسـئولیت آنـرا 

بـه دوش مجاهدیـن بیانـدازد و بـه این ترتیـب اذهان 

عامـه را مغشـوش سـاخته و از متایلـی کـه اکنـون 

در اقشـار مختلـف جامعـه بسـوی امـارت اسـالمی 

و مجاهدیـن بـه وجـود آمـده اسـت جلوگیـری کند 

و در نتیجـه تـالش هـای صلـح را برهم زنـد. هدف 

ایـن قاتلیـن نکتایـی دار اینسـت که جنگ و کشـتار 

مـردم سـالهای دیگـر ادامـه داشـته باشـد و بـه ایـن 

قـدرت،  در  دیگـر  روز  چنـد  بتواننـد  آنهـا  شـکل 

و  بیچـاره  مـردم  جـان  و  خـون  قیمـت  بـه  اگرچـه 

مسـتضعف متام شـود، قرار داشـته و به فسـاد خود 

کـه بـه اوج رسـیده ادامـه دهنـد. آنهـا در این راسـتا 

تـالش هـای شـبانه روز دارند مگر تـوکل مجاهدین 

بـه آن خدایی اسـت کـه دسـایس خائنین را همیشـه 

مقابـل  در  شـانرا  فریـب  و  مکـر  و  سـاخته  خنثـی 

فرزنـدان راسـتین و حقانـی اسـالم ناکام می سـازد. 

ملـت مسـلامن افغانسـتان نیز حقیقـت را درک کرده 

و چهـر هـای واقعـی ایـن مـکاران و روبـاه صفتـان 

را شناسـایی منـوده انـد و هرگـز تحـت تاثیـر ایـن 

تبلیغـات دروغیـن و بـی اسـاس آنان منـی روند. از 

سـوی دیگر پالیسـی هـا، مواقف و عملکـرد امارت 

اسـالمی نیـز در قبـال علـامء، مسـاجد و مـدارس 

خیلـی واضـح و روشـن اسـت و ممکـن نیسـت که 

مـردم دیگـر فریـب دروغ هـا و نیرنـگ های دشـمن 

را در ایـن ارتبـاط بخورنـد و این امر باعث تشـکیک 

آنـان در مـورد مجاهدینـی گـردد کـه جـان  افـکار 

هـای خـودرا فـدای حفاظت از جان، مـال، عزت  و 

نامـوس آنـان کـرده اند. 
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یکــی از مثــرات شــوم اشــغال وطــن عزیزمــان 

ــربی  ــه ره ــی ب ــای خارج ــط اردوه ــتان توس افغانس

ــاندن و  ــهادت رس ــه ش ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ای

تــرور علــامی دینــی و فعــاالن و افــراد تاثیرگــذاری 

اســت کــه بــا حضــور اشــغالگران در کشــور اظهــار 

مخالفــت مــی کننــد. مدتــی بــود کــه روزنامــه 

ــکار  ــردم و اف ــا م ــق را ب ــه حقای ــتقل ک ــگاران مس ن

عامــه رشیــک مــی ســاختند مثــل وحیــد مــژده 

توســط جوخــه هــای مــرگ تــرور مــی شــدند. حال 

علــامی دینــی و خطیبــان برجســته نشــانه حمــالت 

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــون و خــوار ق ــراد زب اف

ــاز  ــد ای ــرت محم ــا داک ــورد موالن ــن م ــازه تری در ت

نیــازی و موالنــا عزیزاللــه مفلــح کــه دو تــن از 

ــار   ــط انفج ــد، توس ــل بودن ــهور کاب ــان مش خطیب

مــواد انفجــاری تعبیــه شــده در مســاجد وزیــر 

اکربخــان و شیرشــاه ســوری همــراه برخــی دیگــر از 

ــد. مقــام هــای  ــه شــهادت رســیده ان منازگــزاران ب

ــه تقبیــح زبانــی  امنیتــی اداره کابــل مثــل همیشــه ب

ــده ای  ــد؛ وع ــق داده ان ــده تحقی ــرده و وع ــا ک اکتف

ــبین  ــل آن خوش ــه تکمی ــوان ب ــی ت ــز من ــه هرگ ک

ــد  ــل ذکــر اســت کــه چن ــه هــم قاب ــن نکت ــود. ای ب

مــاه پیــش در والیــت فــراه نیــز یــک تــن از علــامی 

ــل  ــم حقم ــی عبدالکری ــر مفت ــناس و دعوتگ رسش

بــه شــهادت رســانده شــد. مــردم نیمــروز نیــز هیــچ 

ــهید  ــل ش ــی بدی ــر و ب ــم نظی ــخصیت ک ــت ش وق

موالنــا صــالح الدیــن را فرامــوش نخواهنــد کــرد. 

ــز خــرب مــی رســد یــک تــن از  از والیــت تخــار نی

ــه شــهادت  ــان مســاجد در آن خطــه ب ــام و امام عل

ــت. ــیده اس رس

هرچنــد شــهادت بعضــی از ایــن علــام را بــه گــروه 

هــای تنــدرو و وارثــان خــوارج نســبت مــی دهنــد، 

امــا در ایــن مــورد بــه دالیلــی تردیــد وجــود دارد و 

ــر  ــرد. اگ ــد ک ــی را تائی ــن ادعاهای ــوان چنی ــی ت من

بــه ویژگــی هــای ایــن دســته از علــامء نــگاه شــود، 

ترور علمای دینی؛ 
رفیع اهلل رفیع

کار کیست؟
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بعضــی صفــات مشــرتک بیــن آنــان دیــده مــی شــود 

ــای  ــت ه ــل و دس ــه عوام ــا را ب ــد م ــی توان ــه م ک

پنهــان پشــت ایــن قتــل هــای زنجیــره ای برســاند. 

اول اینکــه همــه ایــن علــام فرقــی بیــن اشــغالگران 

روس و آمریکایــی قائــل نبودنــد و مخالــف حضــور 

هــر قــدرت خارجــی بــه عنــوان بــاالرس و دخالــت 

آنهــا در امــور کشــور بودنــد. ایــن شــهدا مخالفــت 

ــا از  ــغالگران باره ــور اش ــا حض ــود را ب ــح خ رصی

منابــر و ذرایــع مختلــف بیــان کــرده بودنــد و نســبت 

ــی و تهاجــم فرهنگــی کــه از  ــی دین ــه خطــرات ب ب

دســتاوردهای اشــغال کشــور توســط حکومــت 

هــای غربــی اســت، هشــدار مــی دادنــد. 

ملــت افغــان بــه دیــن پــروری و دوســتی و محبــت 

بــا دیــن و علــم مشــهور اســت. پایبنــدی مــردم بــه 

احــکام و احــرتام خاصشــان بــه علــام و مالامامــان 

ــام  ــن عل ــی ای ــت. از طرف ــه اس ــن نکت ــر همی بیانگ

کــه تــازه بــه شــهادت رســانده شــده انــد، از علــامی 

ــا  ــزی ه ــه انگی ــایس و فتن ــه دس ــز و آگاه ب بیدارمغ

و فتنــه جویــی هــای دشــمن بودنــد. اهــل مطالعــه 

بودنــد و بعضــا در پوهنتــون هــا درس خوانــده 

بودنــد و ارتبــاط تناتنگــی بــا محصــالن مکتــب 

هــا و پوهنتــون هــا داشــتند. از یــک طــرف دشــمن 

ــان و  ــا جوان ــد ت ــی کن ــرچ م ــر خ ــا دال ــون ه میلی

نســل جدیــد افغــان را از ارزش هــای دینــی بیگانــه 

کنــد و از طرفــی دیگــر ایــن گــروه از عاملــان دینــی 

ــذر  ــان، ب ــرای جوان ــل فهــم ب ــوی و قاب ــان ق ــه زب ب

محبــت دیــن را در دلهــا مــی  کاشــتند؛ پــس بدیهــی 

علــامء  ایــن  کــه  اســت 

ــت  ــمنان مل ــم راه دش مزاح

باشــند و بــرای حــذف آنــان 

ــزم  ــوع تروری ــن ن ــه بدتری ب

مســاجد  و  بیاورنــد  روی 

ــه  ــد ک ــرار دهن ــدف ق را ه

ــتند  ــدا هس ــای خ ــه ه خان

پیــروان همــه  میــان  در  و 

ادیــان مــکان هــای عبــادت 

ــتند.  ــرتام هس ــل اح قاب

و  العقیــده  صحیــح  علــامی  اینکــه  آخــر  کالم 

ــاص  ــور خ ــه ط ــات را ب ــات و بدع ــزار از خراف بی

ــردم را  ــا م ــد ت ــارج کنن ــه خ ــد از صحن ــی خواهن م

ــد.  ــه دارن ــات نگ ــل و خراف ــای جه ــی ه در تاریک

همیــن اســت کــه بــه رساغ کســانی مــی رونــد کــه 

ــد و در  ــی آین ــامر م ــه ش ــه هــای مملکــت ب رسمای

فــردای افغانســتان کــه آفتــاب صلــح بــر آن طلــوع 

خواهــد کــرد، تربیــت یافتــگان همیــن علــام امــور 

مملکــت خویــش را بــه دســت خواهنــد کــرد 

در حالیکــه رسشــار از روحیــه آزادی خواهــی و 

حریــت پســندی و غیــرت دینــی و حمیــت اســالمی 

ــراد  ــد داد اف ــازه نخواهن ــه اج ــی ک ــتند. علامی هس

ــرای  ــی ب ــا دوراندیش ــد و ب ــر رس کار بیاین ــد ب فاس

روزهــا و مــاه هــای آینــده منصوبــه تیــار مــی کننــد، 

قطعــا بــرای دشــمنان ملــت افغانســتان قابــل تحمل 

نیســتند و بــرای حــذف آنــان تــا پایــامل کــردن 

ــد.  ــی  رون ــش م ــم پی ــاجد ه ــت مس حرم

الزم اســت علــامی کــرام بیــش از پیــش ارزش 

ــه اذکار و  ــدی ب ــن پایبن ــد و ضم ــود را بدانن کار خ

ــر احتیاطــی  ــه رشیعــت، تدابی اوراد، حســب توصی

ــا فرصــت کارهــای مشــابه  ــد ت الزم را اتخــاذ مناین

از دشــمن گرفتــه شــود. قطعــا و بــدون شــک 

و  بــرای همراهــی  اســالمی  امــارت  مجاهدیــن 

همــکاری بــا علــامی کــرام حتــی در ســاحاتی کــه 

ــی دارد و  ــت، آمادگ ــمن اس ــغال دش ــوز در اش هن

علــامی بزرگــوار مــی تواننــد بــا تدبیــر و حکمــت 

ــد. ــل کنن ــش عم ــالت خوی ــه رس ب
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بعـد از امضـای پیـامن پایـان اشـغال )میـان امـارت 

اسـالمی وایـاآلت متحـده امریـکا( در دوحـه قطـر، 

انگیـزه های نادرسـت و سـواالت بـی مفهومی میان 

مـردم عامه تبلیـغ می گردد کـه با امریکایی هـا توافق 

صـورت گرفـت واشـغال پایـان یافـت پـس جنـگ 

علیـه عسـاکر اداره کابـل بـر کـدام اسـاس وحکـم 

انجـام مـی یابـد و حتـی میگوینـد کـه بـا امریکایـی 

هـا صلـح و با عسـاکر اداره کابـل که افغان هسـتند 

؟ ! جنگ

پاسـخ  اینسـت کـه چنانچـه جنـگ و جهـاد علیـه 

ثابـت  قطعـی  نصـوص  بـا  متجاوزیـن  و  کافـران 

وفـرض اسـت جنـگ و جهـاد علیـه نظـام  و برنامـه 

هـای آنـان نیـز بـا نصـوص قطعـی ثابـت وفـرض 

بـه سـبب کفـر  میباشـد زیـرا جهـاد علیـه کافـران 

شـان فـرض گردیده اسـت نی بخاطـر ذات و هیکل 

فیزیکـی شـان، زیرا هیـکل فیزیکی کافـران با هیکل 

انسـانی  مسـلامنان تفـاوت نـدارد اما مذمـوم درآنان 

کفـر شـان اسـت  هنـگام که جهـاد با کافـران فرض 

اسـت  با اسـباب و اعـامل کفری شـان بطریق اولی 

قطعـی و فـرض میباشـد.

در  امریکایـی  اشـغالگران  علیـه  کـه جهـاد  هنـگام 

کشـور مـا فـرض اسـت پـس جهـاد علیـه منافـع، 

اهـداف، برنامـه هـا ونظـام شـان نیـز فـرض قطعـی 

میباشـد.

زیـرا در اشـغال یـک کشـور حضـور فیزیکـی کفار 

رشط نیسـت، معمـوال کافران که اراضی مسـلامنان 

را اشـغال مینامینـد نخسـتین کار شـان اینسـت کـه 

در آن رسزمیـن بـا مشـارکت اجیـران و مـردم غافـل 

و نـا آگاه، نظامـی را بـه میـان مـی آورنـد تـا در عدم 

حضـور فیزیکـی شـان احـکام، اوامـر و برنامه هـای 

شـان  تنفیـذ، تطبیـق و حفـظ گردد.

امریکاییهـا کشـور مـا را اشـغال کردنـد تـا درایـن 

کشـور نظام دموکراسـی امریکایی را ایجـاد وبرقرار 

امریکایـی  فزیکـی  پـس چنانچـه حضـور  سـازند. 

هـا درکشـور عزیـز مـا نـا مـرشوع و ناجایـز اسـت 

وجـود نظـام امریکایـی نیز  در کشـور ما نـا  مرشوع 

حضـور  علیـه  جهـاد  چنانچـه  میباشـد،  ناجائـز  و 

جهـاد  اسـت  وجایـز  فـرض  خارجـی  اشـغالگران 

بـاالی برنامـه ها، اهـداف و نظام ایجاد شـده  شـان 

در کشـور نیـز فـرض و جائـز میباشـد.

عسـاکر اداره کابـل قبـال حلیـف، متحـد وهمکاران 

اشـغالگران  بـا   کـه  بودنـد  خارجـی  اشـغالگران 

خارجـی تفـاوت نداشـتند امـا اکنـون عسـاکر اداره 

کابـل  از یکطـرف محافظیـن برنامـه هـا، اهـداف، 

توسـط  کـه  هسـتند  دیموکراسـی  نظـام  و  منافـع 

اشـغالگران خارجـی ایجـاد شـده اسـت و از طـرف 

سادات چرخی

این عسکر قبال درخدمت اشغالگران

 و حاال در دفاع از نظام آنان
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دیگـر مانع غلبـه مجاهدین و نظام خالص اسـالمی 

وفتـوای  رشعـی  نصـوص  بـه  نظـر  کـه   میباشـند 

علـامی امـت اسـالمی، آنـان بـا موقـف قبلی شـان 

هیـچ فرقـی نکـرده انـد و جهـاد علیـه آنان کـام کان 

فـرض و ثابـت میباشـد.

اگـر از دریچـه دیگـری نـگاه کنیـم، چنانچـه جهـاد 

ومبـارزه  علیه اشـغالگران امریکایـی مرشوع وفرض 

نیـز  ایجـاد نظـام خالـص رشعـی  اسـت همچنـان 

فـرض و مقصـود میباشـد زیـرا در جهـاد و مبـارزه 

علیـه کفـار و اشـغالگران، غلبه و تسـلط مجاهدین 

، تنفیـذ احـکام  وحـدود رشعـی درچـوکات نظـام 

نیـز هـدف ومقصـود میباشـد پـس اگـر  اسـالمی  

امریکایی ها مجبور شـدند تا  اشـغال شـان را پایان 

دهنـد درعـوض آن،  ایجـاد نظـام خالـص اسـالمی 

تحـت قیـادت مجاهدین امـارت اسـالمی نیز فرض 

و رضوری پنداشـته میشـود و چنانچـه کشـته هـای 

مجاهدیـن در جنـگ علیـه امریکایی هـا وهمکاران 

شـان بدون شـک و تردید شـهید  بودند  حاال کشـته 

هـای مجاهدیـن درایـن جنـگ علیـه عسـاکر اداره 

شـهید  اولـی  بطریـق  کابـل  رژیـم  نشـانده  دسـت 

محسـوب میشـوند.

واقعـا اللـه متعـال  درسـوره مبارکه النسـاء آیه }76{ 

هردو طرف جنگ را خود مشـخص سـاخته اسـت: 

} الَِّذيـَن آَمُنـوا يَُقاتِلُـوَن يِف َسـِبيِل اللَِّه َوالَِّذيـَن كََفُروا 

ـْيطَاِن  يَُقاتِلُوَن يِف َسـِبيِل الطَّاُغوِت َفَقاتِلُوا أَْولَِياَء الشَّ

ـْيطَاِن كَاَن َضِعيًفا { إِنَّ كَْيـَد الشَّ

ترجمه:

کسـانی کـه ایـامن دارنـد، در راه خـدا پیـکار مـی 

کننـد، وآنهـا که کافرنـد، در راه طاغـوت }بت،نظام 

های سـکولری، دیموکراسـی غربی وافراد طغانگر{ 

پـس شـام بـا یـاران شـیطان، پیـکار کنیـد! }از آنهـا 

نهراسـید!{ زیـرا که نقشـه شـیطان، }هامننـد قدرت 

اش{ نهایـت ضعیـف اسـت.

در ادامـه جنـگ، جهـت جنـگ مهـم اسـت؛ جنـگ 

بـا چـه کسـی؟ جنـگ بـرای چـه؟ ایـن مهم اسـت. 

طواغیـت  معمـوال  میجنگنـد بـرای  آمـال وهـوای 

نْفـس، بـرای قـدرت  طلبـی ، تسـخیر رسزمیـن های 

وقوانیـن  نظـام  کـردن  وپیـاده  ترویـج  اسـالمی، 

سـاختگی و بـرای اشـاعه ا ی فسـاد و اهـداف شـوم 

. یگر د

امریکایـی ها با رشکای ناتو شـان، این بیسـت سـال 

اسـت دارنـد با ملـت مومـن افغانسـتان میجنگند اّما 

بـرای مقاصد شـوم وخبیث میجنگنـد؛ نظام خالص 

امـارت اسـالمی را رسنگـون سـاختند وعـوض آن 

نظام دیموکراسـی غربی را بر ملت مسـلط سـاختند 

ودر مقابـل آنهـا مجاهدیـن امـارت اسـالمی درکنار 

ملّـت عزیـز مـا هـم میجنگنـد – امـا بـرای  دفـاع 

از کشـور وبـرای ایجـاد نظـام خالـص رشعـی مـی 

بـرای  نشـانده  دسـت  اداره  ایـن  وعسـاکر  جنگنـد 

حفـظ نظـام ایجـاد شـده توسـط همیـن اشـغالگران 

مـی جنگنـد کـه بوضاحـت ثابـت اسـت کـه جنگ 

ودفاع عسـاکر اداره کابل برای طاغوت اسـت وآنان 

اولیای شـیطان میباشـند وکشته های شـان در جهنم 

اسـت  لهـذا  ایـن جنـگ فعلـی، مذمـوم نیسـت، 

ممـدوح اسـت، جهـاد فی سـبیل الله اسـت؛ اَلَّذیـَن 

ءاَمنـوا یُقاتِلـوَن فـی َسـبیِل اللـه؛ این مهم اسـت که 

مؤمـن قتـال میکند اّما بـرای اهـداف الهـی. َوالَّذیَن 

کََفـروا یُقاتِلـوَن فی َسـبیِل الطّاغـوِت َفقاتِلـوا اَولِیاَء 

ـیطان. ببینیـد، توّجـه کنیـد بـه تعبیـرات قرآنـی  الشَّ

کـه بـرای مـا دریچه هایـی را بـاز میکنـد ومسـیر این 

** چنانچه جنگ و جهاد علیه کافران و متجاوزین 
با نصوص قطعی ثابت وفرض است جنگ و جهاد 
نصوص  با  نیز  آنان  های  برنامه  و  نظام   علیه 

قطعی ثابت وفرض میباشد .

** در ادامه جنگ، جهت جنگ مهم است؛ جنگ 
است.  مهم  این  چه؟  برای  جنگ  با چه کسی؟ 
طواغیت  معموال  میجنگند برای  آمال وهوای 
نْفس، برای قدرت  طلبی ، تسخیر سرزمین های 
وقوانین  نظام  کردن  وپیاده  ترویج  اسالمی، 
ساختگی و برای اشاعه ا ی فساد و اهداف شوم 

دیگر.
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جنـگ را تعریـف وتشـخیص میدهـد.

در پاسـخ ایـن سـوال کـه بـا امریکایی هـا صلح وبا 

عسـاکر افغانـی جنگ؟

اگـر جریانـات نزدیک به بیسـت سـال جنگ  جاری 

را در کشـورعمیقا دنبـال کنیـم درخواهیـم یافت که 

امریکایـی هـا از هـر نـوع حربـه اسـتفاده کردنـد تـا 

صفـوف امـارت اسـالمی را توتـه توتـه وپارچه کنند 

وجبهـات مجاهدیـن را تجزیه مناینـد ومجاهدین را 

بـا نـام هـای مختلف تقسـیم بنـدی میکردنـد اما لله 

الحمـد همـه حربـه هـای شـیطانی دشـمن نقش بر 

آب گردیـد وموفق نشـدند.

امـا مناینـدگان سیاسـی امـارت اسـالمی برخـالف 

آن، در میدان سیاسـت موفق شـدند تا صف دشـمن 

را تجزیـه مناینـد وصفوف اشـغالگران را از صفوف 

مـزدوران شـان جدا سـازند وموفقانه بـا توانایی زیاد 

توانسـتند تـا اشـغالگران را  بـا مهـارت و اسـلوب 

خـاص  درجـای شـان بنشـانند ومـزدروان وخائنـان 

داخلـی را از حامیـت بـاداران شـان محـروم 

سـازند وصفوف دشـمن را بـا تضعیف کامل 

مهـارت  چنیـن  عمـال  کـه   سـازند  مواجـه 

عملـی دیـده میشـود وچنیـن اصـل در صدر 

اسـالم نیـز مکـررا واقع شـده اسـت.

مثـال درجنـگ احـزاب سـال پنجـم هجـری 

اللـه  صلـی  اسـالم  بزرگـوار  پیامـرب  قمـری 

علیـه وسـلم بـا دشـمنان رسسـخت اسـالم 

یهـود )بنـی قریظـه( بـه توافقی رسـید که آنـان علیه 

یکدیگـر منـی جنگنـد وبـا دشـمنان یگدیکـر نیـز 

همـکاری منیکننـد وپیامـرب اسـالم صلـی اللـه علیه 

وسـلم میخواسـت تـا فرصـت کامـل بـرای جنـگ 

علیـه مرشکیـن مکـه  کـه از قـوم وقبیلـه خـود وی 

صلـی اللـه علیـه وسـلم بودنـد، پیدا کنـد ومرشکین 

را از همـکاری یهـود محـروم سـازند تـا جداگانـه 

آنـان را رسکـوب منایـد امـا یهود بنـی قریظـه  که به 

عهـد شـان کامـال وفـا نکردنـد ودر خفـا وپنهـان بـا 

مرشکیـن کـم وبیش همـکاری کردنـد وپیامرب صلی 

اللـه علیـه وسـلم کـه از جنـگ مرشکیـن فـارغ شـد 

علیـه دشـمنان رسسـخت اسـالم یعنـی یهـود بنـی 

قریظـه شـتافت وآنـان را کـه تنهـا بودند، بـا فرصت 

کامـل تـار ومـار سـاخت.

وپیامـرب اسـالم صلـی اللـه علیـه وسـلم هـم بـرای 

مصالـح مسـلامنان بـا دسـته ای خاصـی از کفـار 

مصالحـه کـرده وبا دسـته دیگـر آنان جنگیده اسـت 

ومیتوانیـم از مصالحـه هـای چون )مصالحـه با اهل 

نجـران، مصالحـه بـا اهـل فـدک، مصالحه بـا قبیله 

غطفـان، مصالحـه بـا اهـل خیـرب، مصالحه بـا یهود 

تیـامء وغیـره( نـام بگیریم.

لهـذا اکنـون مناینـده گان سیاسـی امـارت اسـالمی 

وبـا  منودنـد  تجزیـه  را  دشـمن  صفـوف  موفقانـه 

امریکایـی هـا روی  توافقـی بـر خـروج قـوای شـان 

صلـح کردنـد  تـا بتوانند با فرصت کامل با دشـمنان 

و خائنـان داخلـی   براسـاس  مذاکـرات کنـار بیایند 

ودرغیـر آن بـا آنـان درمیـدان جنـگ موفقانـه تصفیه 

منایند.  حسـاب 

ان شاء الله تعالی

جنگ   سال  بیست  به  نزدیک  جریانات  اگر 
کنیم  دنبال  عمیقا  کشور  در  را  جاری 
از هر نوع  درخواهیم یافت که امریکایی ها 
حربه استفاده کردند تا صفوف امارت اسالمی 
را توته توته وپارچه کنند وجبهات مجاهدین 
های  نام  با  را  ومجاهدین  نمایند  تجزیه  را 
الحمد  هلل  اما  میکردند  بندی  تقسیم  مختلف 
بر آب  همه حربه های شیطانی دشمن نقش 

گردید وموفق نشدند.
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آن روز کـه تـو را در بنـد کشـیدند، غـل و زنجیـر 

کـرده بر دسـت و پای تـو زوالنه انداختند، شـکنجه 

اخبـار  و  دادنـد،  روحـی ات  عـذاب  و  جسـمی 

گرفتـاری تـو بدترین خربی بود که دسـت به دسـت 

می شـد از همسـنگران ات تـا فامیـل محـرتم، والدین 

رشیـف، دوسـت و اقربایـت همه در غـم و غصه به 

رس بـرده و تحمـل دیـدار فرزندان خردسـال تو جگر 

آدم را کبـاب، و چشـم هـر بیننـده را پـر از اشـک 

می کـرد هـم یـک حالـت بـود و آن روز کـه همـه از 

انتظـار آزادی ات بی تابی کرده رس از پا نشـناخته، از 

خوشـحالی در پوسـت خـود نگنجیـده، مـادر پیچه 

سـپید و بابا جان محاسـن سـفیدات از خوشـحالی 

گریسـته و دور و نزدیـک را تلفونـی خـرب مـی داد که 

یوسـف جـان من در حـال آزادی اسـت، و دوسـت 

و آشـنا چشـم روشـنی و تربیکـی را نثـار فامیـل و 

عزیزانـت می منودنـد نیز یـک حالت بود کـه هر دو 

حالـت بر تـو تکرار شـد؛ اولی صربی می خواسـت 

کـه خداونـد متعال نصیـب ات کرد و دومی شـکری 

می خواسـت کـه هـم در ادایـش شـب و روز بایـد 

کوشـید و شـکرگزار آن ذاتـی بـود کـه تـو را الیـق 

غالمـی دین اش دانسـته و در امتحانـات اش پیروز و 

رسخ رو، صحیـح و رسبلنـد نگاهـت داشـت. 

)در  قطـر  دوحـه  در  اشـغال  ختـم  توافقنامـه  در 

دهـم حـوت ۱۳۹۸هـش( جـزو مـواد خیلـی قابـل 

مـرست، یکـی همیـن آزادی آزادگان فرزانـه بـود که 

تسـلی خاطـر متـام مبـارزان راه حـق شـد، آن روز 

کـه آن معاهـده امضـاء می گردید آن نعره هـای تکبیر 

پیـروزی از سـالون شـیراتون دوحـه تـا زنـدان بگرام 

و پلچرخـی کابـل تـا سـایر زندان هـای بدنـام ادارٔه 

کابـل را در نوردیـده، و در چشـم هـر آزاده و اسـیر 

مجاهـد راه خـدا و ملت انصار و همـکار به وضوح 

می شـد خنکـی و طعـم شـیرین و غیرقابـل وصـف 

پیـروزی واقعـی حـق بـر باطـل را احسـاس کـرده و 

دید.  حتـی 

هرچنـد متاسـفانه ادارٔه کابـل در امر رهایـی زندانیان 

از  بـه خـرج داده و خیلـی دیرتـر  مجاهـد تسـاهل 

موعـودی کـه باید رهـا گردیـده زندانیـان را آزاد کرد 

و امیدواریـم متـام زندانیـان مجاهـد هرچـه زودتـر 

آزاد شـوند امـا در کل نفـس آزادی ایـن فرزانـگان 

عزیـز اسـالم کـه بخشـی از عمـر گرانبهای خـود را 

در پشـت سـلول های تنـگ و تاریـک، و میله  هـای 

محابـس بدنـام ادارٔه کابـل سـپری کردنـد؛ گام های 

برادر زندانی
 آزادی ات مبارک!

ابو صهیب حقانی
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اگـر  و  کـرده  قوی تـر  و  رسیع تـر  را  صلـح  مسـیر 

اشـغالگران خارجـی و ادارٔه کابل واقعا در راه صلح 

و آرامـش واقعـی کشـور ایجـاد مشـکل منی کننـد 

خیلـی بهـرت خواهـد بـود بـه فیصله هـای پیامن نامـه 

دوحـه احرتام گذاشـته شـده و بیش از ایـن در آزادی 

کشـور و آمـدن صلـح بـا عـزت در رسزمیـن عزیـز 

بگذارنـد  و  نکـرده  مزاحمـت  افغانسـتان  مظلـوم  و 

طبـق مـواد توافقنامـه عمل شـود تا کافـه ملت عزیز 

افغانسـتان بـا آزاد شـدن رسزمیـن  خـود از زنـداين 

اشـغال، روزی ان شـاءالله خوشـحالی واقعـی خود 

را در کنـار همدیگـر جشـن بگیرنـد. 

به شـام فرزانـگان آزاده کـه آنهمه قربانـی و تکالیف 

تاریـخ  ثبـت  سـبیل الله  فـی  راه جهـاد  در  را  شـام 

را  شـام  آینـدگان،  و  شـد  خواهنـد  کشـور  زریـن 

ان شـاءالله بـه نکویـی و افتخـار یـاد خواهنـد کرد و 

اجـر متام تکالیف شـام را فقط یگانـه ذات حق داده 

می توانـد یکبـار دگـر آزادی شـام را مبارکبـاد گفتـه 

و از طریـق شـام بـه متعلقیـن و عزیزان تـان مراتـب 

تربیـکات خویش را وسـیله می شـویم و ان شـاء الله 

دیـر نیسـت کـه مثـرٔه ارزشـمند آنهمـه قربانی هـای 

کـه بـا خـون رسخ شـهداء، زخـم و درد زخمیـان و 

مریضـان ایـن راه، و رنـج و تکالیـف شـام و امثـال 

آزادگان فرزانـه و مهاجـران و مبـارزان فی  سـبیل الله 

درهم آمیخته را به چشـم رس مشـاهده کرده و شـاهد 

پیـروزی جهـاد و ایسـتادگی خود باشـیم.

ایـن نظم، اخـالص، اطاعـت و فرمانربدای که شـام 

در ایـن مـدت از خـود نشـان دادیـد، و آن متانـت، 

صـرب، حوصله، شـکیبایی و اسـتقامت کـه به خاطر 

خـدا در طول مدت زندان برداشـت کردیـد، و اینکه 

در حیـن آزادی نیـز شـوق شـهامت و رشـادت در 

وجـود شـام دیـده شـام و اطاعـت کامل از بـزرگان 

خـود را رسلوحـٔه موفقیـت زندگـی خـود دانسـته اید 

و در برابـر رسـانه ها باربـار از اطاعـت و جوامنردی 

سـخن گفتیـد متـام ایـن چیزهـا اجـر بی پایـان در 

پی داشـته و ان شـاءالله کـه طبق اصـول، رهنامیی و 

اطاعـت از بـزرگان خـود ایـن چنـد روزه تـا پیروزی 

زندگـی  در  موفقیـت  و  خوشـی  بـا  نیـز  را  نهایـی 

سـپری مناییـد و مطمـن باشـید ایـن صـف پـاک 

بـه قلـه ای رسافـزازی خـود بیـش از هـر زمانـی دگر 

نزدیـک شـده و ان شـاء الله همـه با هـم رسود آزادی 

را زمزمـه خواهیـم زد. 

پنـاه حـق موفـق و رسـتگار، مویـد و رسبلنـد  در 

باشـید!

** آن روز که همه از انتظار آزادی ات بی تابی 
در  خوشحالی  از  نشناخته،  پا  از  سر  کرده 
بابا  پوست خود نگنجیده، مادر پیچه سپید و 
جان محاسن سفیدات از خوشحالی گریسته 
که  می داد  خبر  تلفونی  را  نزدیک  و  دور  و 

یوسف جان من در حال آزادی است.

** به شما فرزانگان آزاده که آنهمه قربانی و 
تکالیف شما را در راه جهاد فی سبیل اهلل ثبت 
تاریخ زرین کشور خواهند شد و آیندگان، شما 
را ان شاءاهلل به نکویی و افتخار یاد خواهند 
کرد و اجر تمام تکالیف شما را فقط یگانه ذات 

حق داده می تواند.
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کویـد-۱۹ یـا هـامن کرونـا امـروزه در سـطح دنیـا 

پرتکرارتریـن کلمـٔه اسـت که مـردم دنیـا در موردش 

گـپ می زننـد، می شـنوند، می خواننـد و می بیننـد؛ 

ایـن بیـامری فراتر از مرزهـا، رنگ ها، نژادهـا، ادیان 

و ... در وجـود بـرش خزیـده و روزانـه جـان هزاران 

انسـان را گرفتـه و افـرادی جدیـدی را به خـود مبتال 

می کنـد؛ شـاید تـا چنـد ماه پیـش هیچ کسـی حجم 

فراگیـر ایـن بیـامری را تـا این حـد که اکنـون دنیا را 

درنوردیـده هرگـز تصـور منی کـرد؛ اما اینـک کرونا 

حقیقتـی اسـت که جهان خواسـته یا ناخواسـته باید 

بـا آن کنـار بیایـد و بـرای تبعـات هرچنـد ناگـوار آن 

آمادگی داشـته باشـد. 

معمـوال مـردم دنیا و مخصوصا کشـورهای خارجی 

ترجیحـا اروپایـی و بـه اصطـالح پیرشفتـه هیچ چیز 

حـارض  دنیـای  در  کشـیدن  نفـس  مثـل  برای شـان 

مهـم نیسـت، آنها بـرای راحت نفس کشـیدن و آرام 

بـه کار گرفتـه  زیسـنت متـام تالش هـای بـرشی را 

امکانـات  بـا  بـرشرا  ترقـی  و  پیرشفـت  قله هـای  و 

مـادی کـه فرصت هـای زمـان حـارض }حـاال بـه هر 

دلیلـی برای شـان فراهـم آورده را{ طـی کـرده و متام 

مترکزشـان بـر زندگـی و آرامـش در دنیـای حـارض 

اسـت از آن جهـت هرگـز در جنـگ با مـرگ از هیچ 

تـالش و کوششـی دسـت بـردار نبـوده و هرچـه از 

امکانات رفاهی که در اختیار داشـته باشـند اسـتفاده 

می کننـد تـا چنـد صباحـی بیشـرت در عـامل هسـتی 

بهره منـد  دنیـا  ایـن  محتویـات  از  و  کـرده  زندگـی 

 . شوند

روی همیـن اصل، وقتـی بیامری کرونا پدیدار شـد 

جهان خارج آن را از هامن روزهای نخسـت شـیوع 

ایـن پدیـده جدی گرفتـه و متام قیـودات وقایوی در 

حفاظـت از ایـن مصیبـت را بـه اسـتفاده گرفتنـد؛ 

جـربان  غیرقابـل  اقتصـادی  تـاوان  بـه  آنکـه  لـو  و 

ایـن  گسـرتش  بحبوبـٔه  در  شـود؛  متـام  برای شـان 

بیامری، بسـیاری از کشـورهای قدرمتند اقتصادی، 

اقتصادشـان راکـد، بـازار کار و بارشـان در سـطح 

دنیـا کسـاد، بیـکاری و بـی روزگاری بـه اوج خـود 

غول هـای  و  کمپنی هـا  قدرمتنـدران  و  رسـیده 

اقتصـادی جهان چرخٔه فعالیت شـان باز ایسـتاهد و 

رضبه هـای جـربان ناپذیر مـادی را بر اقتصـاد جهان 

وارد سـاخته اسـت. 

فرانسـه،  اسـپانیا،  ایتالیـا،  انگلیـس،  امریـکا، 

دگـر  کشـور  ده هـا   ... و  چیـن  روسـیه،  آملـان، 

جهـان  نظامـی  و  اقتصـادی  دانه درشـت های  از 

کنـج  هـر  در  اگـر  خـود  تبعـٔه  یـک  برابـر  در  کـه 

دنیاباکروناچهکردافغانستانچهمیکند؟
محمود احمد نوید
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و  رس  می شـد  پیـش  مشـکلی  کوچک تریـن  دنیـا 

صدای شـان را جهـان بـر می داشـت و بـا اسـتفاده 

دشمن شـان  متام عیـار  جنـگ  بـه  زور  و  زر  از 

بـه ظاهـر  ایـن کشـورهای  اکنـون همـه   می رفـت؛ 

خیلـی قدرمتنـد در برابـر یک دشـمن مشـرتک و آن 

هـم نامرئـی و مرمـوز و غیبـی بـه اسـم کرونـا کـم 

آورده و در اصطـالح هـامن کـه می گوینـد »هـر کـه 

بامـش بیـش برفـش بیشـرت« هـر کشـوری که بیشـرت 

الف ثـروت و زور را رس مـی داد ایـن روزهـا از همه 

بیشـرت در برابـر کرونـا تلفـات داده و می دهـد؛ امـا 

چـون به لحـاظ اقتصـادی و امکانـات صحی وضع  

بسـیاری  بـه  نسـبت  و  ظاهری شـان خیلـی خـوب 

از کشـورها بهـرت اسـت از متـام اختیـارات الزمـه و 

امکانـات موجوده کار گرفتـه و در انواع مختلف در 

مبـارزه بـا کرونـا، نهایـت جـدی ظاهـر شـدند. 

در افغانسـتان امـا، متاسـفانه چـون تحـت اشـغال 

را  مرکـزی  مسـتقل  ادارٔه  خـود  از  و  امریکاسـت 

صاحـب نیسـت اداره کابـل ملیون هـا دالـر بـه اسـم 

مـردم افغانسـتان و مبـارزه با این بیـامری جمع آوری 

کـرده و می کنـد؛ ولـی دریـغ از آنکـه از صـد فیصد 

آنهمـه کمک هـای هنگفـت جهانـی ۹۰ فیصـد آن 

برسـد چـون  درسـت  آدرس  بـه  سـامل  و  صحیـح 

بـه مجردیکـه بـه اسـم افغانسـتان کمکـی صـورت 

کابـل(  ادارٔه  )منسـوبین  قافلـه  دزدان  می گیـرد 

و متـام کمک هـای خارجـی  گرفتـه  را  چوراچـور 

را حیـف و میـل می کننـد حاالنکـه نسـبت بـه متـام 

کشـورهای دنیـا وضعیـت افغانسـتان در مبـارزه بـا 

کرونـا به شـدت نگـران کننـده و نیازمندی هـای این 

کشـور بسـی فـراوان اسـت. 

دگـر اکنـون همـه می داننـد چـه دزدی هـای بدنـام 

کننـده از آدرس کرونـا توسـط منسـوبین ادارٔه کابـل 

صـورت گرفتـه؛ مثـل توزیع چهار و نیـم کیلو گندم 

در چنـد ناحیـه کابل که بسـی خربسـاز شـد؛ دزدی 

بوجی هـای آرد توسـط کارمنـدان یـک نهـاد، مثبـت 

ارگان هـای  در  کابـل  اداره  منسـوبین  اعـالن شـدن 

مختلـف بـه کرونـا بـه هـدف دریافت کمـک، لیالم 

بـازار سـیاه و هـزاران  اجنـاس و مـواد صحـی در 

جنایـت اخالقـی دگـر کـه هـر کدامـش جـز مایـه 

رشم و ننـگ بـر منسـوبین کابـل چیز دگـری را ثبت 

تاریـخ نخواهـد کرد. 

در ایـن میـان، الحمدللـه مجاهدیـن غیـور امـارت 

بیـامری،  ایـن  شـیوع  اوایـل  هـامن  از  اسـالمی 

موضـوع را جـدی گرفتـه و در مناطق تحـت اختیار 

از  اسـتفاده  بـا  صحـت  کمسـیون  طریـق  از  خـود 

مسـایل رشعـی و رهنمودهـای صحـی دیـن مقدس 

اسـالم تا حـد توان از همـکاری و خدمت رسـانی با 

مـردم خـود دریـغ نورزیده انـد.

آنهـا )مجاهدیـن امـارت اسـالمی( بـدون هیچگونه 

هـر  از  اسـتفاده  بـا  را   بیـامری  ایـن  چشم داشـتی 

فرصتـی بـه ملت خود وضاحـت داده و خیرخواهانه 

متـام تـالش خـود را بـه کار بسـته تا مناطـق محروم 

و مـورد نیـاز را همـکاری کـرده و کمک هـای اولیـه 

و رضوری صحـی را آمـاده و در اختیـار مـردم قـرار 

دهند.

گام دگـر مجاهدیـن برطـرف کردن مشـکالت فقر و 

فاقـه کـه از رس بیکار شـدن جوانان و اهل کسـبه به 

خاطـر بـروز این بیامری پیدا شـده، اسـت و نهایت 

تـالش خـود را بـه کار گرفتـه تـا در امـر مبـارزه بـا 

کرونـا سـهیم باشـند نه مثـل ادارٔه کابل کـه از کرونا 

بـرای خـود محـل کسـب و درآمد سـاخته اند.
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وزیر اکرب خان مینه در کابل جایی است که از ابتداء 

است.  شده  مختص  حساس  ادارات  ایجاد  برای 

ساحه ای در قلب کابل که در بین چندین کمربند 

امنیتی قرار دارد. این ساحه از لحاظ امنیتی به گرین 

دیپلوماتیک  ساحۀ  یک  کامال  و  دارد  شهرت  زون 

کشورهای  های  سفارت  بیشرت  تقریبا  است. 

خارجی، دفاتر مؤسسات و این جی او ها، النه های 

اشغالگران  حساس  مراکز  و  خارجی،  استخبارات 

بشمول دفاتر رسانه های مرض و دین ستیز در همین 

ساحه قرار دارند.

اما در بین انبوهی ازین محل های فساد انگیز یک 

قد  اکرب خان  وزیر  در  نیز  تاریخی  و  اسالمی  بنای 

برافراشته است که آنرا مسجد جامع وزیر اکرب خان 

همچو  خان  اکرب  وزیر  جامع  مسجد  نامند.  می 

یکی  دوشمشیره  شاه  مسجد  و  خشتی  پل  مسجد 

این  من  است.  کابل  تاریخی  و  مشهور  مساجد  از 

دیده  اسالمی  امارت  حاکمیت  زمان  در  را  مسجد 

بودم درآنزمان اکرث منسوبین عالیرتبه امارت اسالمی 

منازهای پنجگانه خصوصا منازهای جمعه و عیدین 

را در همین مسجد اداء می کردند.

در حال  اکرب خان  به هر حال مسجد جامع وزیر   

دارد.  را  و جایگاه خاص خود  واال  اهمیت  حارض 

اشغال  تحت  عزیز  کابل  که  فعلی  رشایط  به  نظر 

صلیبی ها قرار دارد و وزیر اکرب خان معروفرتین النۀ 

اشغالگر و جواسیس بیگانه ها است، دراین ساحۀ 

مهم فقط همین مسجد وزیر اکرب خان است که در 

ظلمت کفر و فساد مشعل ایامن، اسالم و توحید را 

زنده نگه میدارد. منرب، مینار و محراب همین مسجد 

است که در گوش متصدیان الحاد و فساد صدای 

تکبیر و اذان زمزمه می کنند و در جوار مراکز رسانه 

و  دینداری  اسالمخواهی،  داعیۀ  ستیز  دین  های 

اصالح عامه زنده نگه داشته است.

اما گروه داعش که دم از خالفت و اسالم می زند، 

وقتیکه در ساحه وزیر اکربخان عملیات خود را پالن 

های  النه  خارجی،  های  سفارت  متام  از  کند  می 

جواسیس، مراکز فحشاء و سائر نشانه های شیطان 

میگذرد و باالخره یگانه ترین مرکز دینی و منونۀ از 

شعائرالله )مسجد( را هدف مبب گذاری خود قرار 

می دهد و آنجا یک عامل دین، امام و خطیب مسجد 

به شمول چند تن منازگزاران بشهادت می رساند. 

سمیع اهلل زرمتیداعش و حمله بر شعائراهلل
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فقط  گروهی،  و  سیاسی  مالحظات  از  نظر  قطع 

که  کنید  فکر  اسالمی شام  معیارهای  نظر  نقطه  از 

متعلق  خان  اکرب  وزیر  در  موجود  های  سفارت 

بطواغیت مشهور جهان مثل امریکا، کانادا، برتانیه 

و سائر کشورهای اشغالگر هستند اما مسجد وزیر 

الله متعال است ) وان املساجد  اکربخان که از آن 

لله فال تدعوا مع الله احدا( اما باز هم  داعشی ها 

در حالیکه دم از اسالم می زنند بر مراکز کفر و بی 

دینی غرضی ندارد اما خانۀ خدا را مورد اشد توهین 

قرار می دهد.

اگر داعش در منطقۀ هسکه مینه ننگرهار مسجد را 

بشهادت  را  تن منازگزاران  منفجر ساخت و هفتاد 

هیچ  آنجا  که  گفت  می  ها  بعضی  شاید  رسانید، 

کافری وجود نداشت و لذا داعش وحشت و قساوت 

خود را بر مسلامنها تجربه کرد. اما ساحۀ وزیر اکرب 

استخباراتی کشورهای کفری  مراکز  از  پر  که  خان 

و  اسالم  مرکز  بر  ها  داعشی  هم  باز  اینکه  است 

مسلامنها حمله می کنند، معنایش چیست؟؟

جواب این سوال وقتی حاصل کرده می توانیم که 

کمی به ویژگیها و کرکرت خوارج قدیم رس بزنیم و 

خصوصیت  مهمرتین  شویم.  خواصشان  جویای 

مصطفی  محمد  حرضت  اسالم  پیامرب  که  خوارج 

صلی الله علیه وسلم در احادیث متعدد آن را ذکر 

کرده این است که)یَْقُتلُوَن أَْهَل اْلِْساَلِم َويََدُعوَن أَْهَل 

خوارج  َعاٍد(  َقْتَل  أَلَْقُتلَنَُّهْم  أَْدَركُْتُهْم  لَِنْ   ، اأْلَْوثَاِن 

بت  و  کشند  می  را  مسلامنها  که  هستند  کسانی 

به آنها مواجه  پرستان) کفار( را میگذارند، اگر من 

شوم هرآیینه آنانرا مثل قوم عاد خواهم کشت.

اگر به کردار چند سالۀ داعش نظر بیندازیم می بینم 

قرار می  را هدف  فقط مسلامنان  در هرجا  آنان  که 

کدام  که  نشده  دیده  هیچگاه  افغانستان  در  دهند. 

ها، کدام سفارت کشورهای کفری،  بیس خارجی 

داعش  حملۀ  تحت  اشغالگران  نظامی  مرکز  کدام 

آمده باشد. اما مساجد، مدارس، شفاخانه ها و حتی 

مراسم عروسی مسلامنهای مظلوم همیشه از سوی 

داعش مورد حمالت ظاملانه قرار داده شده و فاجعه 

های خونین بر جا گذاشته شده اند.

همه  از  اولرت  ها  داعشی  هم  سوریه  و  عراق  در 

مجاهدین جبهه نرصت  و دیگر محاذ های جهادی 

با  دادند. در سینای مرص که  قرار  را مورد حمالت 

کدام  هیچگاه  ها  داعشی  است  مرز  هم  ارسائیل 

مرمی تفنگ یا میزایل را بطرف یهودیان ارسائیل فیر 

متوجه  مرص  اسالمی  کشور  بطرف  فقط  نکردند، 

هستند و به ادرس اسالم خواهان اخوان املسلمین و 

مجاهدین حامس اخطاریه می فرستند.

داعش در دور و بر جهان فقط کمر جبهات جهادی 

دنیا  متام  در  داعش  از  قبل  شکستند.  را  مسلمین 

علیه اشغال جهانی کفر، جهاد متحد جریان داشت. 

یک ماحول همدلی، اخوت و اخالص در بین متام 

مجاهدین جهان حاکم بود. شام حتام به یاد دارید 

سوریه،  عراق،  مجاهدین  قبل  سال  ده  تقریبا  که 

فلسطین، شیشان و متام جهان با هم در یک اخوت 

دشمنان  بدستور  داعش  اما  بردند  می  برس  کامل 

اسالم آن فضای همدلی را مختل ساخت، مجاهد 

را بر مجاهد بدگامن ساخت، بین صفوف اسالمی 

معارص  جهاد  رهربان  ضد  بر  و  انداخت  درزها 

کمپاین تبلیغاتی براه انداخت.

مسلمین  وحدت  بر  شده  وارد  های  رضبه  این 

شوم  های  پالن  بلکه  نیست،  غیرارادی  یا  اتفاقی 

خوارج  بدست  که  است  اسالم  دشمنان  دیرینۀ  و 

مسلامن  هر  بر  یابد.  می  تطبیق  ها(  عرص)داعشی 

به نظر  این واقع و جریانات را  و مجاهد است که 

عمیق بنگرد، و برای حفاظت شعائرالله، نگهداشنت 

اتحاد و هیمنت مجاهدین راه اسالم و ابقای مبارزه 

دینی  سهم  داعش  فتنۀ  محو  در  کفر،  علیه  جهانی 

خود را در سطح کشور، والیت، شهر و قریه ایفاء 

مناید.

** مسجد جامع وزیر اکبر خان همچو مسجد پل 
خشتی و مسجد شاه دوشمشیره یکی از مساجد 

مشهور و تاریخی کابل است. 

جبهات  کمر  فقط  جهان  بر  و  دور  در  داعش   **
در  داعش  از  قبل  را شکستند.  جهادی مسلمین 
تمام دنیا علیه اشغال جهانی کفر، جهاد متحد 

جریان داشت. 
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موږ   « وایې:  بار   بار  ټرمپ  ولسمرش  امریکایي   

کولی،موږ  اداء  نشو  رول  پولیسو  د  کې  افغانستان 

وو  استويل  پوځیان  لپاره  وخت  موقت  د  هلته  

عسکر  خپل  چې  رارسیدلی  وخت  ددې  اوس  او  

راستانه  یې  ته  کور  او خپل  راوباسو  افغانستانه   له 

کړو!! «

دامریکا  ایستل  پوځیانو  دیرغلګرو  هیواده  ګران  له 

د  افغانستان  پر  ده،ځکه  ګټه  په  دواړو  افغانستان  او 

ته  یرغلګرو  هم  او  موږ  هم  امله  له  دیرغل  امریکا 

پراخ ځاين او مايل تاوانونه ورسیدل،که څه هم دې 

او  ارقام  دقیق  زیانونو  مايل  او  برشي  د  کې  جګړه 

معلومات نشته،خو د یو اټکل له مخې د اشغالګرو 

او کابل رژیم په هوایې او مځکنیو عملیاتو، چاپو او 

مببارونو کې لکونه هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي، 

کورونه او عام املنفعه تاسیسات ویجاړ شوي دي. 

افغان ولس که د اسالمي امارت په مرشي یرغل ضد 

ستړی  خو  ورکړې،  قربانۍ  حسابه  بې  کې  جهاد 

شوی نه دی،موږ پر خپلو جهادي کارنامو ویاړو او 

داشغال تر خامتې او داسالمي نظام تر نفاذ پوري به 

خپلې دیني او ميل مبارزې ته دوام ورکوو.

همداراز دیرغلګرو داعرتاف له مخې څه کم څلور 

او  شوي  وژل  کې  افغانستان  پوځيان  اشغالګر  زره 

دامریکایي چارواکو  پنځوس زره ژوبل شوي دي. 

مرصف  ډالر  ټریلیون  یو  یې  کې  افغانستان  وینا  په 

کړي او اوس هم چې د یرغلګرو عسکرو شمېر ډير 

پنځوس  کې  افغانستان  کال  هر  شوی،امریکا  کم 

میلیارډه ډالر مرصفوي.

امریکا ډيرې هڅې وکړې چې د زور او جګړې له 

دوو  کم  څه  خو  ورسیږي،  ته  اهدافو  خپلو  الرې 

توانیده  ونه  هم  وروسته  ازمایلو  زور  د  کې  لسیزو 

چې دلته خپلې پښې ټینګې کړي. امریکاافغانستان 

باید  جګړې  اوږدې  روانې  له  تاریخ  خپل  د  کې 

په  افغانان   او   ده  ناممکنه  بریا  دلته  چې  کړي  زده 

زغمالی،  نيش  حاکمیت  دپردیو  کې  خاوره  خپله 

هر  ته  موجودیت  خپل  کې  افغانستان  امریکا  که 

افغانان خپله  او رنګ ورکړي،تاریخ شاهد دی  نوم 

یې  وړاندې  په  مني،  نه  پوځونه  پردي  کې  خاوره 

وسله وال مقاومت کوي او دخپل هیواد دازادۍ او 

دیني ارزښتونو دساتنې جګړې ته په هر قیمت دوام 

ورکوي.

مايل  او  برشي  پراخ  چې  جګړې  یوې  دايس  د  نو 

زیانونه لري، خو دبریا څرک یې نه ښکاري، اوږدول 

له  کیدای،ټرمپ  بلل  نيش  څه  بل  پرته  دحامقت 

امریکایي ولس رسه خپلې ژمنې او خربې باید عميل 

کړي،او داسالمي امارت رسه د شوې توافقنامې په 

اساس خپل ټول عسکر  باید له افغانستانه وبايس.

له افغانستانه د وتلو وخت
سید شریف
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در قسمت قبلی به گوشه های سفر جهادی خویش 
داشتیم،  اشاراتی  غزنی  والیت  گیالن  ولسوالی  در 
ُمُقر رفتیم و از وضعیت آن چیزی های نوشتیم.  به 
هنوز هم در خاک گیالن هستیم. در یکی از شامگاه 
هان جاللی – تقبله الله – آمادگی گرفت تا ما را از 
رسک عمومی که در هر چند کیلومرتی یی آن پوسته 
منطقه  به  و  گذرانده  است   شده  افراز  دشمن  های 
شینکی برساند. هدف از افراز این پوسته ها توسط 
ادارۀ مزدور کابل رسقت اموال مردم، بی عزت سازی 
این همه  اما  باشد،  می  ها  و هتک حرمت مسلامن 
امنیتی که  نام تامین امنیت انجام میشود، تامین  زیر 
ارگ نشینان کابل تا هنوز به معنای آن پی منی برند. 
این است که در پهلوی  اما نکته قابل تعجب دیگر 
دست  نیز  ها  اربکی  پولیس  و  اردو  های  پوسته 
پردازند.  می  الطریقی  قطاع  به  و  ننشسته  االشه  زیر 
چیزیکه بارها مردم مسلامن افغان از آن به اداره کابل 
شکایت کرده اند ولی ادارۀ کابل هیچ اقدام درین باره 
نکرده و اصال منیخواهد اقدام کند، چون فکر میکند 
که همین اربکی ها اند که از ارزش های دموکراسی 
افغانستان حامیت می کنند و  در  منافع غربی  از  و 
اگر جلو خود رسی های شان گرفته شود سالح به 
امارت اسالمی  زمین خواهند گذاشت و مجاهدین 

متام مناطق را ترصف خواهد کرد.
بارها ولی نعمت شان ادارۀ کابل اظهار داشتند که ما 
به خاطر منافع و مصلحت خویش دست به کارهای 
می زنیم، و حتی اگر منجر به قتل بی گناهان و افراد 
نیت و قصد در ضمیر و  نیز گردد. و همین  ملکی 
وجدان مزدوران امریکا هم وجود دارد که به هر قیمت 
میشود باید منافع امریکایی ها را پاس داشت و متوجه 
کار سبب  این  اینکه  ولو  نشوند  خاطر  آزرده  تا  بود 
قتل، تحقیر، بی عزتی و تلف شدن اموال ملت گردد.

به غیرت و همت جاللی وقتی متحیر شدم که یکی از 
دوستان اشاره کرده گفت جاللی در چند مرتی رسک 
عمومی قرار دارد. جاللی با دوربین دست داشته اش 
به رسک عمومی خود را نزدیک کرد و مراکز دشمن 
تا راه را برای عبور ما و دوستان  را زیر نظر گرفت 
مان هموار کند. جاللی بازگشت. با هم وداع کردیم 
گویا  کشیدیم،  آغوش  در  گرمی  به  را  همدیگر  و 
باره نخواهیم دید. به  وداع آخرین است و دیگر دو 
هر  است.  در سنگر  مجاهد  هر  زندگی  این  راستی 
ثانیه زندگی اش در خطر است، خطر  لحظه و هر 
های  طیاره  کروزهای  خطر  دشمن،  طیارات  مببارد 
بی پیلوت، خطر حمالت شبانه، خطر کمین و سایر 
خطرات جنگ و جهاد. وقتی مسلامن خود را آماده 
می کند تا به درون این مشکالت و سختی ها در آید 
و هراس به دل جا ندهد از مشکالت های بعد مرگ 
از رسول  در حدیثی صحیحی  باشد؛   امان می  در 
وی  از  که  شده  روایت  وسلم  علیه  الله  صلی  الله 
پرسیدند یا رسول الله چرا متام مردم در قرب آزمایش 
می شوند مگر شهداء؟ رسول الله در پاسخ گفت: 

ْيِف َعَى َرأِْسِه ِفْتَنًة«.  »كََفى ِبَبارَِقِة السَّ
یعنی: )فتنه و آزمایش درخشش شمشیر که در وقت 
جنگ باالی رسش به درخشش در آمده بودند برایش 

کافیست(.
به  تا  پیمودیم  را  تقریبا یک ساعت  و  افتیدیم  راه  به 
یکی از مراکز مجاهدین در منطقه شینکی رسیدیم. 
بخوریم.  هم  با  را  شب  نان  تا  بودند  ما  منتظر  آنها 
سبحان الله! به هر منطقه ای که میروم و به هر قریه 
ای که رس میزنم و به هر  ولسوالی یی  که سفر می 
کنم و مجاهدین را می بینم همه یک رنگ اند، اکرثا 
طالبان مدرسه و علامی دین و فارغان مراکز علوم 
در  که  و عامی  بی سواد  مردم  اند  و کم  اند  رشعی 

خاطره

به سوی ارزاگن

)قسمت دوم(

وحید روستایی
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میان شان باشد. چهره های نورانی، لباس های پاک 
و زیبا، اخالق خوب و حمیده، استغنا و بی نیازی از 
مال و منال دنیا و توجه به آخرت، آرزوی شهادت و 
طلب آن از صفات برازنده اکرثیت آنها است، وقتی 
الَِّذيَن  »للُْفَقَراِء  کریمه  آیت  این  نگری  می  آنها  به 
بًا يِف اأْلَْرِض  أُْحرِصُوا يِف َسِبيِل اللَِّه اَل يَْسَتِطيُعوَن رَضْ
ِف تَْعرُِفُهْم ِبِسياَمُهْم  يَْحَسُبُهُم الَْجاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن التََّعفُّ
اَل يَْسأَلُوَن النَّاَس إِلَْحاًفا َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍ َفإِنَّ اللََّه ِبِه 
َعلِيٌم «]بقره: 273[. در ذهن می آید و گویا در شان 
نازل  وقت  همین  در  و  همین صفت  با  مردم  همین 
صفه  اصحاب  شان  در  آیت  این  حالیکه  در  شده، 
نازل شده است. اگر چند:» و العربة بعموم اللفظ ال 

بخصوص السبب«.
این چهره های نورانی که قلب های ماال مال از ایامن 
دارند و درفش جهاد علیه امریکا را با شعار دادن ) یا 
رشیعت یا شهادت( در حال اهتزاز نگه داشته اند و 
عزم را جزم کرده اند که با متام دسیسه های شیاطین 
اسالم  رادمردان  تاریخ  جزء  برزمند،  جنی  و  انسی 
خواهند بود. خون های رسخ شان باغچه اسالم را 
آبیاری می کند و نسل های پسین با شنیدن قصه ها و 
حکایت های شان می بالند و بر نقش قدم های شان 

قدم می گذارند.
در نیمه های همین شب مولوی مبارز با مجاهدین 
تحت فرمانش برای بر چیدن یک مرکز اربکی ها که 
)قریه  قریه های ولسوالی گیالن  از  یکی  پهلوی  در 
آغا جان( افراز شده بود و همواره باعث آزار و اذیت 
از  صبح  وقتی  ما  کرد.  حرکت  میشد  منطقه  مردم 
خواب بلند شدیم، مولوی مبارز دشمن را نیمه جان 
ساخته بود. این مرکز اربکی ها مربوط قومندان دل 
یکی از قومندان های جرنال عبدالرازق بود. او چون 
سایر  و  بازی  بچه  دزدی،  بداخالقی،  به  خود  بادار 
صفات زشت موصوف بود. یکی از ویژگی های که 
اربکی ها در آن وجه مشرتک دارند بداخالقی  متام 
است، در هیچ جای اربکی یی یافت منیشود که در 
باشد، و طوریکه در مثل میگویند  نیک  وی اخالق 
گویا ناف آنها به همین بداخالقی بریده شده باشد.

نسئل الله العفو و العافیه
را  ما  بعدها  دیگر که  تازه  نونهال  با یک  در شینکی 
تا ارزگان همراه بود مالقات کردیم؛ مولوی معصوم 
بلند،  ریش  نحیف،  نسبتا  جسم  الله؛  حفظه  الله 
های  درس  داشت.  متوسط  قامت  و  خندان  چهرۀ 

ولسوالی  مختلف  مناطق  در  را  متوسط  و  ابتدایی 
گیالن فرا گرفته بود و برای فراگیری علوم بیشرت به 
محمد  حلقه شیخ  در  و  پاکستان سفر منود  کشور 
انجام دوره  و  فراگیری  نیت  به  الله  زمان شاه رحمه 
حدیث زانوی تلمذ نهاد. او خاطرات زیادی از جهاد 
در حافظه داشت و در جریان سفر خاطرات خویش 
را آمیخته با لطائف جالب برای ما حکایت می کرد. 
او دو بار اسیر شده بود. باری امریکایی ویرا از قریه 
روز  شبانه  یک  مدت  به  و  کردند  اختطاف  شینکی 
مورد شکنجه و تعذیب قرارش دادند، سپس رهایش 
کردند. مولوی معصوم الله پس از رهایی از چنگال 
امریکایی ها به جهاد خود ادامه میدهد و بعدها بار 
دیگر در یک حمله شبانۀ دیگر به چنگال امریکایی 
به  بار  این  و  میشود  اسیر  و  افتد  می  اشغالگر  های 
بگرام وقت می  بدنام  زندان  در  نیم سال  مدت یک 
گذراند. معصوم الله پس از دو بار اسارت هنوز با 
عزم آهنین در مقابل اشغالگران می رزمد، خستگی 
وعظ  میکند،  تشویق  را  مجاهدین  شناسد،  منی  را 
میکند، روحیه میدهد و مراکز فسق وفجور و فساد را 

محو میکند. نسئل الله له و لنا الثبات و السداد
اشغالگران  به  الله  معصوم  مولوی  چون  های  قصه 
نخواهند  و زور  زر  تسلیم  مردم  این  که  فهامند  می 
شد، آنها مرگ را ترجیح میدهند و در سایۀ نظام های 
پوشالی و مزدور و بیگانه زندگی منی کنند. اسارت 
های  فرمان  و  دساتیر  و  قوانین  ولی  پذیرند  می  را 
برای  و  اند  مسلامن  آنها  پذیرند.  منی  را  بیگانگان 
اعادۀ نظام اسالمی و تطبیق قوانین آن آمادۀ برداشت 
و  اند  بسته  عهد  آنها  دارند،  را  مشکالت  گونه  هر 

زمزمه می کنند:
اذا غاَمرَْت يف رَشٍَف َمُروِم :: َفال تَقَنْع مبا دوَن الّنجوِم

فطَْعُم املَْوِت يف أْمٍر َحِقيٍ :: كطَْعِم املَْوِت يف أْمٍر 
َعظيِم

راه  به  بلند  هدف  حصول  برای  وقتی  شعر:  ترجمه 
راضی  آن  ترین  قیمتی  و  ترین  بلند  به  جزء  افتیدی 
مشو، زیرا چشیدن طعم مرگ در همه حاالت یکسان 

است.
رسیدیم،  بختو  و  خانی  منطقه  به  تا  افتیدیم  راه  به 
داعشی  مرکز  نام  به  مدتی  یک  برای  که  ای  منقطه 
ها یاد میشد و مورد توجه رسانه ها قرار گرفت ولی 
زودی  به  فتنه  آن  اسالمی  امارت  دالوران  همت  به 

خاموش شد... ادامه دارد 
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طی  در  رحمه الله  ندوی  سیدابوالحسن  عالمه 

دینی  مدارس  جایگاه  با  رابطه  در  سخرنانی   یک 

آدم گری  کارخانه  یعنی  مدرسه  می فرمایند: 

و  دین  داعیان  آن  در  که  جایگاهی  ومردم سازی؛ 

تجربه   با  بنده  می شوند«  تربیت  اسالم  رسبازان 

کوتاهی که در میدان جهاد داشته   و شناختی که از 

خاصیت و ویژگی های این خاک دارم و مدت زمان 

در  بزرگ،  انسان های  رکاب  در  که  را  کوتاهی 

فرموده  پرتوی  در  گذرانده ام،  افغانستان  سنگرهای 

جهاد؛  »رسزمین  می گویم:  رحمه الله   ندوی  عالمه 

طالهای  معدن  یعنی  مدرسه رجال پروری؛  یعنی 

یعنی  مردیابی؛  و  رجال شناسی  آزمون  یعنی  ناب؛ 

از جنس  آدم هایی  فقط  پاالیش که  و  آزمایش  کورِه 

فوالد می توانند در این تنور داغ صرب پیشه کنند.«

دیده ام  را  انسان هایی  با چشامن رس،  میادین  این  در 

که حتی الف بای خواندن و نوشنت را منی دانستند؛ 

را  مستحکمی  ایامن  و  سرتگ  صفات  چنان  ولی 

و  جان فشانی  ایثار،  مقابل  در  انسان  که  بودند  دارا 

خدمات صادقانه شان مات ومبهوت می ماند.

تجربه می گوید: هر فردی که بیشرت در میدان جهاد 

پاک تر،  نفسش  متفاوت تر،  کرده هایش  است،  بوده 

بیشرت، عزمش  زیادتر ونیک تر، شجاعتش  اعاملش 

مستحکم تر وخدماتش صادقانه تر از بقیه بوده  است.

طبعا هر مجالی، طبیعت منحرصبه فرد خود را دارد و 

طبیعت میدان جهاد، رجال پروری و مردآفرینی ست.

یکی از مردان و تربیت یافتگان مدرسه جهاد؛ نابغه  ای 

که خدمات اش همگان را انگشت به دهان گذاشت، 

الله  تقبله  »حافظ محمد«  به  مشهور  منصور  شهید 

پر  زندگانی  از  فرازی  بر  آتی  سطور  در  که  است 

برگ وبار وی، مرور خواهیم کرد.

دوران خردسالی، نبوغ وبرجستگی شهید
شهید منصور مشهور به »حافظ محمد تقبله الله« در 

سال ۱۳۷۲ هجری شمسی، در شهر غربت و هجرت 

و خاندانی  دوست  دین  در خانواده ای  و  »زاهدان« 

به جهان گشود.  ِده ای، چشم  مجاهدپرور و شهید 

هوشیار  زیرک،  فردی  کودکی  دوران  هامن  از  وی 

و نابغه ای متام عیار بود. از نبوغ و بر جستگی اش 

حکایت های متعددی نظر را جلب می کند. 

کالس  برای  آمادگی  بخاطر  سالگی  شش  سن  در 

و  هوش  چنان  از  ولی  می کند  ثبت نام  دبستان  اول 

مدرسه  معلامن  که  است  خوردار  بر  باالیی  فهم 

با  اوقات  بعضی  حتی  و  می برند  رشک  او  به 

رقابت  به  خودش  مدرسه ی  کالس دومی های 

می پردازد، حقا که او مصداق صادق این شعر بود:

 باالی رسش زهوشمندی

می تافت ستاره بلندی

کنار  در  عمرش  از  سالی  چند  گذشت  با  ایشان 

تحصیل، رو به ورزش می آورد و در این میدان هم 

و  اخالق  با  ورزشکاری  می رباید،  سبقت  گوی 

به  بارها موفق  بی نظیر. شهید قهرمان  دارای مرامی 

کسب مدال های طال و نقره می شود و نه تنها این که 

به کسب  موفق  بارها  بلکه  می شود  استانی  قهرمان 

طال شده و بعنوان قهرمان کشور معرفی می گردد.

این  ورزشی  اخالق  و  مرام  از  زیبایی  حکایت 

و  هم پا  دوستی  با  وی  که  می کنند  نقل  بزرگ مرد 

هم وزن، با هم، ورزش را رشوع کرده بودند و رفاقتی 

بسیار مستحکم داشتند، شهید همیشه مدال طال را 

یک بار  ولی  نقره،  مدال  ورفیقش  می کردند  کسب 

 حافظ محمد تقبله اهلل
صارم محمود

یاد رفتگاننگاهی به زندگانی نابغه میادین جهاد؛
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حافظ بخاطر صداقت در رفاقت خویش، رفیق اش 

را مجال می دهد که تا رَدش را بزند و رفیقش پیروز 

میدان معرفی شود ومدال طالرا کسب می کند ودر 

مقابل حافظ موفق به کسب مدال نقره شود. ایشان 

به  مشغول  ورزش  عرصه  در  که  سال  چند  این  در 

تجربه های  کنار  در  می تواند  می شود،  فعالیت 

ورزشی، کامال آماده جهاد و مبارزه شود.

شهید چگونه پا به میدان گذاشت
مبارکش  عمر  از  سالی  چند  اینکه  با  محمد  حافظ 

سائر  هامنند  می گذراند،  دولتی  مدرسه های  در  را 

مسجد  در  قریه شان  و  روستا  جوانان  و  نوجوانان 

دینی   آموزه های  آموخنت  به  رشوع  محله  مدرسه  و 

به  پایش  این گونه  و  می کرد  تابستان  تعطیالت  در 

علام  با  می تواند  این رو  از  و  می شود  باز  مساجد 

در حلقه های  و  کند  قرار  بر  ارتباط  منطقه  نیکان  و 

تعلیم، ذکر وغیره رشکت کند.

دوستان  از  یکی  با  تعلیمی  حلقه های  همین  در 

دردهای  گرفنت  نظر  در  با  و  می شود  آشنا  مجاهد 

در  آمریکایی  ددمنشان  که  ظلم هایی  امت،  این 

افغانستان بر مظلومان روا می دارند، خصوصا زمانی 

بر  جهاد  درباره  بسیاری  آیات  با  کریم  قرآن  در  که 

این  راه حل و شاهراه نجات  تنها  می خورد، حافظ 

ملت ستمدیده را در جهاد می بیند و به این دوست 

پیشنهاد می دهد تا او را به میدان جهاد رهنامیی کند 

و این گونه حافظ برای اولین بار در سال ۱۳۸۷ھ.ش 

پا به میدان جهاد می گذارد و موفق می شود تا چهار 

ماه پر خیر را در میدان جهاد بگذراند و در معسکرات 

»برابچه« تعلیامت نظامی و عسکری را فرا گیرد و 

بعد از چهارماه تعلیم، به خانه باز گردد.

نبوغ نظامی واستعداد سرشار شهید
این مجاهد بی نظیر فردی بود که دسته نظامِی سرتگی 

نظامی  علوم  متامِی  در  می شد.  خالصه  او  در 

متخصص و استادی به متام معنا بود؛ استادِی وی 

در سالح »قناصه« و تک تیراندازیش زبان زد عام و 

خاص بود. بعد از این که »دوربین دید در شب« در 

با  توانست  حافظ  خوش کرد،  جا  مجاهدین  میان 

متام انواعش آشنایی پیدا کند و در مدتی نه چندان 

زیاد یک استاد کامل و بلکه مشهور به حافظ محمد 

بوز بوزکی شود« - بوز بوزک در افغانستان به سالح 

جی سی دوربین دید در شب  را می گویند«.

جی سی اش،  سالح  دیددرشبش،با  دوربین  حافظ 

با پول قرض بگیرد و  با قیمتی هنگفت  را توانست 

متفجرات  بخش  در  بپیامید.  را  جهاد  راه  این گونه 

چنان غرق بود و چنان مهارت داشت که بگفته شهید 

مولوی نعیم الله قدوری رحمه الله، اگر در صحرای 

بی آب و علفی از قافله می ماند، می توانست از خاک 

و منک بارود درست کند و به دشمنش رضر برساند.

خدمات جهادِی حافظ محمد
میدان جهاد  از  بار  اولین  برای  این که  از  بعد  ایشان 

باز می گردد به مدت شش ماه به خدمت پدر و مادر 

میدان  عازم  دومرتبه  آن  از  بعد  و  می شود  مشغول 

این  در  زمانی  مدت  گذر  از  وبعد  می شود  جهاد 

میدان، به خانه بر می گردد، مدتی نه چندان طوالنی 

از برگشت دومش منی گذرد که حافظ برای بار سوم 

عازم میدان می شود اما این بار برای همیشه کوله بار 

هجرت را به دوش می گیرد و راهِی رسزمین جهاد 

جهاد  ده سال  این  طول  در  شجاع،  شهید  می شود. 

مشغول به تعلیم مجاهدان نوپا، سامان دهی جنگ ها، 

فرماندهی عملیات چریکی، عمومی و ماین سازی و 

ماین کاری می شود. افرادی زیاد مفخرت به شاگردی 

ایشان می شوند و می توانند استاد کامل متفجرات، 

قناصه، دوربین دید در شب و غیره بشوند و حافظ 

از  برهه  این  در  را  زیادی  پیروزی های  می تواند 

عمرش برای مجاهدین، رقم زند.

کارنامه نظامی ایشان
از حافظی که متام هم وغمش  اندر عجب اند  همه 

ارتباطی  چندان  نه  است؛  جهادی  اهداف  پیش برد 

خوش گذرانی؛  فکر  در  چندان  نه  و  دارد  کسی  با 

شب و روزش را در جست  وخیز می گذراند، اتاقی 

خارشود  کمربند  عثامنی/  جبهه  در  خودش  برای 

ساخته و شب وروز در حال برنامه ریزی، ماین سازی 

که  کسی  از  شگفتی اند  در  همه  است.  عبادت  و 

و  عملیات چریکی  بیست وپنج  از  بیش  یک ماه  در 

عمومی را ساماندهی کرده است و فرماندهی آن را 

به عهده می گیرد، در عجب اند از کسی که دشمن را 

به حال وروزی رسانده است که حکایت شان تبدیل 

به خنده بازاری شده است. چنان ترس را در میانشان 

جای داده که منی توانند رسشان را حتی برای دقایقی 
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از الکشان )پهره خانه( بیرون کنند و چنان رساسیمه 

از  و  می کنند  آویزان  چوبی  بر  را  چراغ  که  هستند 

پهره خانه بلندش کرده ومی چرخانند.

دوستانی که با حافظ در جنگ های فاریاب بوده اند 

می گویند: در یک عملیات توانست بیش از نه تن از 

رسبازان اجیر را به قتل برساند و در عملیات دیگری 

دوستان ذخیره ارپی جی متام می کنند، حافظ با اینکه 

پوسته مملو از رسباز است؛ تک وتنها تن به پوسته 

می زند و به شکل زیرکانه و مخفیانه ای به انبارشان 

فیر  از  چشم گیری  مقدار  می تواند  و  می کند،  نفوذ 

آرپی جی را برای دوستان مجاهد بیاورد تا اینکه این 

داستان نقل مجالس قرار می گیرد و فرمانده نظامی 

نظامی  معاون  را  حافظ  حق یار،  مولوی  منطقه  آن 

خودش قرار می دهد.

صفات وارسته این قهرمان
حافظ مجاهدی نستوه و خستگی ناپذیری بودند که 

همواره باجدیت متام، به کار خود مشغول بودند و 

به نحو احسن  به  ایشان محول می شد را  کاری که 

انجام می دادند. برای هر روز خود برنامه ریزی خاصی 

داشتند و در هر زمان، کار مورد نظر را انجام می دادند.

شجاع  نکته گو،  ساده زیست،  بردبار،  حلیم،  فردی 

برای  معلوماتی  عرصه ای  هر  در  بودند.  زیرک  و 

ذخیره  در  چیزی  علمی  هر  واز  داشتند  بیان کردن 

معلوماتی اش بود.

روزهای اخیر شهادت وچگونگی آن
میدان های  شیران  که  بود  شوال  ششِم  روز  مغرب 

در  دشمن  سیطره  تحت  منطقه  رهسپار  نربد، 

سابِق  ایحاءات  با  دشمن  شدند،  »چهاربرجک« 

ترتیب  را  بزرگی  کمین  فی السابق  کام  جاسوسان 

داده بود و مجاهدین با شناختی که از منطقه داشتند 

عملیات  در  است  سال  سالیاِن  از  که  تجربه ای  و 

پایگاه  از  نقطه دوردستی  این مناطق می آزمودند در 

دشمن، از  ماشین هایشان پیاده می شوند و با ترصد، 

قدم به قدم به سمت هدفشان، جلو می روند. حافظ 

شب اش  در  دید  بین  دور  با  فی السابق  کام  محمد 

ده کیلومرتی  به  این که  تا  است  پیش قراوالن  جزِو 

بانگ  مجاهدان  از  یکی  ناگه  می رسند؛  پایگاه 

می بینم  را  یکی  من  تپه  فالن  بلندای  بر  می دهد، 

وصداهایی می شنوم. امیر منطقه به مسوول عمومی 

رس  بر  دشمن  ومی گوید  می کند  مخابره  عملیات 

راه مان کمین زده است وما می خواهیم بر کمین شان 

را  هجوم  اجازه  هم  عملیات  امیر  بیاوریم،  هجوم 

صادر می کند. 

حافظ با دوربین شب، راهی تپه ای بلند که احتامل 

ببیند  تا  می رود  است،  آن  بر  کمین  صدِی  در  نود 

تپه  باالی  وقتی  او  است.  بسته   کمین  کجا  دشمن 

می رود، مخابره می کند، اجیران پایین تپه اند ودارند 

به  بیشرتی  با رسعت  دوستان  می آیند.  کنان  هروله 

جانب تپه حرکت می کنند که ناگه حافظ رشوع به فیر 

می کند وبا هر فیری که می کند، می گوید: زدمش! 

می شوند؛  نزدیک  دیگر  دوستان  این که  تا  زدمش! 

این در حالی ست که حافظ به قلب دشمن زده و تا 

شش  و هفت مرتی دشمن رخنه کرده است تا دمار 

از روزگار سیاه این سیه بختان درآورد که ناگهان یک 

رسباز اجیر که خود را مخفی کرده است به حافظ 

آسامنی  اینگونه  حافظ  و  می کند  شلیک  محمد 

می شود و بعد از سال ها خدمت، جان فشانی، تعلیم 

دوری  و  غربت  تحمل  مجاهد،  دوستاِن  تربیت  و 

از دیار و خانواده به جمع دوستان شهیدش حافظ 

ایوب، نعیم الله، اسامه، سعد وبزرگان دیگری مثل 

دیگر  و  انقالبی  حافظ  عمیر،  پهلوان  اعظم،  مفتی 

ریخته  پاکشان  مناطق خون  این  در  که  جان فشانان 

شده است، می پیوندد.

حافظمحمداززبانهمسنگرانش
ابوجهاد برابچه ای:

زمانی که در رکاب این شهید بزرگوار بودم و یا زمانی 

رسشار  هوش  به  توجه  با  شدم،  جدا  ایشان  از  که 

که  می اندیشدیدم  با خودم  گاهی  واالیش  و همت 

این جوان، آینده درخشانی دارد و ان شاءالله شاهیِن 

دیگری  از  بعد  یکی  که  شد  خواهد  سبک بالی 

قله های پرافتخاِر مجد و بزرگی را فتح خواهد کرد و 

به باالترین مدارج جهادی و انقالبی خواهد رسید. 

به  من  آرزوهای  تحقق  از  قبل  ایشان  که  زمانی  اما 

شهادت رسید، درس بزرگی نصیب من شد. من آن 

روز یقین حاصل کردم که ما هرچقدر مجاهد نام دار 

و  مترضر  را  دشمن  هرچقدر  و  باشیم،  بلندآوازه  و 

آسیب دیده کنیم، الله متعال برای نرصت دینش به ما 
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نیاز ندارد؛ اگر الله به حافظ محمد رحمه الله و امثال 

می داشت،  نگه  زنده  را  آن ها  می داشت،  نیازی  او 

جانب  از  نرصت  که  فهامند  ما  به  متعال  الله  ولی 

اوست و او محتاج کسی نیست؛ این ما هستیم که به 

الله متعال نیاز داریم و نیاز داریم تا دینش را نرصت 

کنیم، نیاز داریم تا جان مان را برای دینش فدا کنیم.

مولوی جعفر:
تعلیامت  در  بود،  پیش تاز  بخشی  هر  در  ایشان 

نظامی از جمله: متفجرات، قناصه و بوزبوزک استاد 

بود. واز همت واالیی بر خوردار بود وگاهی برای 

دوستان نکته می گفت، فردی ذاکر، متقی وپرهیزگار 

بود که همیشه با ذکر و یاد خدا رطب اللسان بود.

همت و شجاعتش بی نظیر بود،پ والله متعال به او 

توفیق حفظ کالم الله مجیدرا در میدان جهاد داد.

سهیل مبارز:
او در زندگی جهادی خود متام توان خود را رصف 

منود و خدمات بزرگی را برای مجاهدین به ارمغان 

گذاشت. آری! او استعداد، زکاوت وجوانی خود را 

رصف منود و متام فنون جهادی ونظامی را آموخت 

و تبدیل به یک کامندو، فرمانده، نابغه و اسطوره ای 

جهادی شد. به خوبی به یاد دارم که در تاریکی از 

از  زدن  به هم  در یک چشم  تشکیالت  در  شب ها، 

مسیرهای  و  می شد  ناپدید  و  شده  مخفی  دیدگان 

طوالنی را تنها طی می منود. اینک چگونه می توان 

را  طاقت فرسا  وجنگ های  خارشود  تشکیل های 

بدون حافظ تصور کرد.

مولوی زرقاوی:
که  بودند  ساکتی  بسیار  فردی  الله  رحمه  شهید 

همیشه  و  داشت  دوست  تنهایی را  و  خلوت گزینی 

گوشه نشینی را اختیار می کرد.

و  بازی  با  فراغت شان را  اوقات  که  می دیدم  همه را 

کردن  درست  دنبال  شهید  اما  می گذراندند  فوتبال 

ماین و بارود بودند و همیشه در فکر این بودند که 

چگونه و چیز جدیدی بسازند تا به دشمن رضبه بزنند.

بارود  بخش  در  چنان  می خواهم  گفتند:  روزی 

مسلکی و استاد شوم، که اگر در دشت و ریگستان 

تنها باشم بازم بتوانم چیزی درست کنم که دشمن 

را بوسیله آن رضبه بزنم.

ابویحیی:
سبک  تسلیحات  در  معنا  متام  به  استاد  ایشان 

یک  ایشان  دوستان  گفته  طبق  و  بودند  وسنگین 

کامندوی بی باک هستند.

این استاد توانا همواره در پی این بودند هرچه را که 

دروبین،  همیشه  و  دهند  تعلیم  دوستان  به  دارند  یا 

دوستان  به  را  سنگین  و  سبک  سالح های  و  ماین 

تعلیم می دادند و هر روز سعی می کردند عملیاتی 

طرح ریزی کنند.

چنان نستوه بودند که روزها را درکالس های تعلیم 

مین و سالح می گذراندند و شب ها را در عملیات ها.

در منطقه ای دیگر از مناطق امارت اسالمی مدتی را 

ایشان باجدیت  باایشان بودم، متوجه رفتارش بودم 

و  بودند  مشغول  مین  کردن  درست  و  کار  به  متام 

کمرت میدیدمش که از کار دست باز بزند.

خبر شهادت حافظ محمد تقبله اهلل به مادرش می رسد
او  می رسد،  مادرش  به  شیرغران  این  خرب شهادت 

می دهد  رس  ناله  و  آه  گریه،  مادری  حنان  روی  از 

ومی گوید: ده سال است که هر لحظه منتظر آمدن 

جگرگوشه ام به خانه هستم.

لحظاتی بعد از یکی از هم نشینان اش می شنود که: 

حافظ در راه الله متعال جانش را داده و این راه نه راه 

خالف بوده و نه راهی که نارضایتی خدا و رسولش، 

برساند،  تو  به  شهادتش را  خرب  تا  رفت  سال  ده  او 

پس خوش باش که جایش در جنات نعیم هست، 

اینجاست که مادر این شهید قهرمان دست به سوی 

آسامن بلند کرده، شکر الهی را به جا می آورد همواره 

کلمه »الحمدلله « را ورد زبان قرار می دهد.

از یک دوسِت معتمد شنیده ام که پدر و مادر شهید 

مجاهدشان  فرزند  به  چنان  حافظ محمد رحمه الله 

مجلس  در  شهادت،  از  پس  که  کرده اند  افتخار 

آری!  داده اند.  شیرینی  حارضان  به  تسلیت اش 

مراسم  در  بازار،  و  کوچه  مردم  که  هامن چیزی 

مهامنان شان  به  و  می کنند  میل  شادی  و  عروسی 

می دهند.

وأسکنه  الله  تقبله  پررهرو  وراهش  شاد  روحش 

فسیح جناته.
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پرسش ها و پاسخ های شرعی
بخش نهم

 Blood( فروختن و گرفتن خوناب یا پالسما
)Plasma

االسـتفتاء : محـرتم مفتـی صاحـب ! در پالسـام 
شـفایاب  بیـامران  از   )plasma therapy( تراپـی 

از کرونـا، خـون گرفتـه مـی شـود و سـپس  شـده 

پالسـامی کـه ازان جـدا مـی شـود، بـه بیامرانی که 

حالـت شـان خطرناک باشـد، انتقال داده می شـود.

پالسـام در اصـل بخـش شـفافی از خون می باشـد 

کـه بـا جدا کـردن از خلیات خون به دسـت می آید. 

در پالسـام، آنتـی بـادی )Antibody( و دیگر انواع 

پروتین شـامل می باشـد، دریـن روزها، کسـانی که 

از کرونـا شـفایاب شـده اند مـی خواهند با اسـتفاده 

از حالـت بیـامران کرونـا، پالسـامی خـود را بـر آن 

هـا بفروشـند. آیـا خریـد و فـروش پالسـام جائـز 

اسـت یـا نه ؟

الجواب: حامدا و مصلیا و بعد :
اصـال حکـم خریـد و فـروش پالسـام مثـل حکـم 

چنانکـه  هاسـت.  انسـان  خـون  فـروش  و  خریـد 

خریـد و فـروش خـون انسـان هـا، هامننـد خرید و 

فـروش سـائر اعضـای بـدن انسـانی ممنوع اسـت، 

خریـد و فـروش پالسـام نیـز ممنـوع اسـت. البتـه؛ 

اگـر کسـی خـون یـا پالسـامی خـود را برای کسـی 

عطیـه مـی کنـد، جائـز اسـت. امـا اگـر یـک بیـامر 

بسـیار رضورت بـه پالسـام داشـته باشـد و رایـگان 

پیـدا نتوانـد، پـس بـرای وی خریـدن پالسـام جواز 

روا  صـورت  هیـچ  بـه  فروشـنده  بـرای  امـا  دارد، 

نیسـت. واللـه تعالـی اعلـم و علمـه اتـم و احکـم.

ثانیـا : یجـوز نقـل العضـو مـن جسـم إنسـان إلـی 

يتجـدد  العضـو  ، ان كان هـذا  إنسـان آخـر  جسـم 

تلقائيـا، كالـدم والجلـد، يراعـى يف ذلـك اشـرتاط 

الـرشوط  وتحقـق   ، األهليـة  كامـل  البـاذل  كـون 

داراالفتاء سایت اسالم
ترجمه: واحد ترجمه و تحقیق مجله حقیقت
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املتـربة. الرشعيـة 

سـابعا: وينبغـي مالحظـة : أ َّن االتفـاق عـى جـواز 

نقـل العضـو يف الحـاالت التي تـم بيانهـا، مرشوط 

بـأن ال يتـم ذلكبواسـطة بيـع العضـو . إذال يجـوز 

إخضـاع أعضـاء االنسـان للبيـع بحـال مـا.

قرارات مجمع الفقه االسالمي، رقم القرار:۲۶

آیا مجاهد پول زکات را بر اوالد خود خرج 
می تواند؟

االسـتفتاء : من یک مجاهد هسـتم، یک شـخصی 
ده هـزار افغانـی از پـول زکات را بـرای مـن داد و 

گفـت ایـن را بـر مجاهدیـن رصف کـن و یـا چیزی 

بـرای آن هـا بخـر. حـاال خـودم نـادار هسـتم و در 

خانـه هـم پـول نـدارم. آیـا من ایـن پـول را بـر اوالد 

خـود خـرج مـی توانـم ؟ بینـوا توجروا

اگـر گیرنـده   : بعـد  الجـواب: حامـدا و مصلیـا و 
خـودش مجاهـد و فقیر باشـد، و یـا صاحب زکات 

برایـش گفتـه باشـد هـر جایـی کـه بخواهـی خـرج 

کـن، و ایـن شـخص فقیـر باشـد، پـس بـر خـودش 

خـرج مـی توانـد، و اال فـال.

يف البحـر الرائـق : ۲\۴۲۶  ويف الظهييـة: رجـل 

فأعطـى  بـاألداء  وأمـره  رجـل  إىل  مالـه  زكاة  دفـع 

الوكيـل ولـد نفسـه الكبـي أو الصغـي أو امرأته وهم 

محاويـج جـاز، وال ميسـك لنفسـه شـيئا، ولـو أن 

صاحـب املـال قـال لـه: ضعـه حيـث شـئت لـه أن 

ميسـك لنفسـه اهـ

۳\۱۹۷۶:وللوکیـل  ادلتـه  و  االسـالمي  الفقـه  يف 

ان یدفـع الزکـوة لولـده الفقیراوامرأتـه الفقیـرة اذامل 

یامـره بالدفـع الـی شـخص معیـن ،والیجـوز لـه ان 

لـه املـوکل : ضـع  اذاقـال  یأخذالزکـوة لنفسـه اال 

حیـث شـئت .واللـه تعالـی اعلـم.

مصافحه با یک دست
االسـتفتاء : محـرتم مفتـی صاحـب ! حـاال میـان 
مردم رواج شـده اسـت که با یک دسـت مصافحه  و 

احـوال پرسـی می کننـد. آیا مصافحه با یک دسـت 

در اسـالم جـواز دارد ؟ زیـرا بعضـی هـا اسـتدالل 

مـی کننـد کـه مصافحه با یک دسـت باکی نـدارد ؟ 

متوکل( )املسـتفتی 

مصافحـه   : بعـد  و  مصلیـا  و  حامـدا   : الجـواب 
یـا احـوال پرسـی بـا هـر دو دسـت سـنت اسـت. 

مصافحـه بـا یـک دسـت اگـر بـه سـبب عذر باشـد 

باکـی ندارد، و اگر به سـبب تکرب باشـد، چگونه که 

تکـرب حرام اسـت، هـر آن عملـی کـه منایانگر تکرب 

باشـد نیز در اسـالم جا نـدارد. همچنـان مصافحه با 

یـک دسـت شـعار یا عادت کافـران اسـت، بناًء یک 

مسـلامن در اثنـای مصاحفـه بـا مسـلامن دیگـر، از 

دادن یـک دسـت خـودداری کند.

قولـه : )األخـذ باليـد( الـالم فيـه للجنـس. فالتثبـت 

الوحـدة، والحـق فيـه أن مصافحته ملسو هيلع هللا ىلص ثابتـة باليد و 

باليديـن، إال أن املصافحـة بيـد واحـدة ملـا كانـت 

شـعار أهـل األفرنـج وجـب تركـه لذلـك. الكوكـب 

الـدري )۳۹۲/۳،  نـدوة العلـامء لکهنـو(:

بکلتـا  املصافحـة  والسـنة يف  االنهـر  ويف مجمـع 

یديـه. کتـاب الکراهیـة بـاب احـکام النظـر  و هکذا 

يف رداملحتـار وغیرهام والسـنة ان تکون املصافحة 

بکلتایدیـه وبغیرحائـل من ثـوب اوغیـره وعنداللقاء 

بعدالسـالم . واللـه تعالـی اعلم
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صفحهٔ ويژهٔ شريبچه های هندوکش
بخش یازدهم

ترتیب دهنده: 
محمدعمار رستاقی

چهارم  صنف  در  و  بود  ساله  ده  پسر  سالم 
مکتب درس می خواند. پدر سالم دهقان و 
غریب بود. سالم بچه هوشیار و درس خوان 
بود. در خانه با پدر و مادر خود خیلی خوش 
بود اما یک چیز اورا زیاد می رنجانید. پدرش 
مکتب  به  رفتن  وقت  روزانه  توانست  نمی 
حالیکه  در  بدهد  افغانی  پنج  از  بیش  او  به 
افغانی   30-20 روزانه  سالم  های  همصنفی 
با خود به مکتب می آوردند. سالم همیشه 
به مادرش شکایت می کرد اما مادرش می 
به  و  ندارد  توان  دیگر  پدرت  فرزندم  گفت 
همین شکر بگو، ان شاء اهلل خداوند برایت 

زیاد می دهد. 
یک روز سالم در صحن مکتب پنجاه افغانی 
یافت. آنرا گرفت و فورا به دفتر مدیر رفت 
و پیسه را به او داد. مدیر وقتی امانت داری 
سالم را دید از او خیلی توصیف کرد و برایش 
از  گفت که خداوند حتما تو را در دنیا قبل 

دهد.  می  را  داری  امانت  این  اجر  آخرت 
سالم وقتی به خانه آمد این قصه را به پدر 
خود گفت و پرسید که پدر جان چطور خداوند 
اجر این کار را برایم در دنیا قبل از آخرت 
می دهد؟ پدرش گفت فرزندم! رسول اهلل 
کسی  که  فرماید  می  وسلم  علیه  اهلل  صلی 
خودرا از حرام نگاه کند خداوند متعال اورا 
از طریق حالل می دهد. ببین امروز تو این 
کار را کردی و من توانستم گندم زیادی را 
به بازار ببرم و به نرخ بسیار خوب بفروشم. 
حاال من خیلی پیسه دارم و می توانم روزانه 
تو را 20-30 افغانی بدهم تا مانند هم صنفی 

هایت در مکتب خرچ کنی. 
سالم وقتی این سخن را شنید، شکر خداوند 
را بجا آورد و گفت راستی هم امانت داری 
را  کار  امانت  خداوند  و  است  خوبی  کار 
و  دنیا  را در  او اجرش  برای  و  دارد  دوست 

آخرت می دهد. 

رحمه  القادر جیالنی  عبد  که  گفته می شود 
اهلل طفل خوردسال بود و  مادرش خواست 
بفرستد.  بغداد  به  علم  طلب  برای  اورا 
از وی تعهد  مادرش به وی 40 دینار داد و 
گرفت که هرگز دروغ نگوید و همیشه راستگو 
باشد. وقتی قافله حرکت کرد در راه گروهی 
از دزدان راه قافله را گرفتند و اموال شانرا 
که  پرسیدند  طفل  این  از  وقتی  دزدیدند. 
این  دینار.  چهل  گفت  دارد  پول  چقدر 
راستگویی وی باعث شد تا وی را نزد بزرگ 
خود ببرند. بزرگ دزدها از وی پرسید چی 

می  حالیکه  در  بگویی  راست  شد  باعث 
توانستی دروغ بگویی و پولت را از ما پنهان 
کنی. طفل گفت که من با مادرم تعهد کرده 
با  نخواستم  پس  گویم  نمی  دروغ  که  ام 
مادرم خیانت کنم. بزرگ دزدها به گریه شد 
به عهدی  نخواستی  تو  اهلل  و گفت سبحان 
با  ما  اما  کنی  خیانت  بستی  مادرت  با  که 
عهدی که با خدای خود بستیم خیانت می 
کنیم. دزدها تمامی اموال قافله را به آنان 
کمسال  طفل  این  دست  به  و  برگشتاندند 

توبه کردند. 

امانت داری

صداقت و راستگویی
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عبد الرحمن بن عوف رضی اهلل عنه صحابی 
بود. روزی خانمش  و ثروتمند  القدر  جلیل 
تو  قوم  و  خویشاوندان  که  گفت  برایش 
خیلی مردم مطلب آشنا هستند، وقتی پول 
نزدت می آیند  باشی  و ثروت می داشته 
اما هنگامی پول و ثروت نمی داشته باشی 

هرگز قریب تو نمی  آیند. 
به  سوگند  که  فرمود  القدر  جلیل  صحابی 
است،  من  بر  آنها  کرم  از  این  که  خداوند 

و  خدمت  توان  من  که  دانند  می  وقتی 
می  نزدم  باشم  داشته  می  شانرا  مهمانی 
توان  من  دانند  می  که  هنگامی  مگر  آیند 
بر من منت  خدمت و مهمانی شانرا ندارم 
گذاشته و نمی آیند.  با این جواب خانمش 
بن  الرحمن  عبد  و صاف  پاک  قلب  این  از 
عوف رضی اهلل عنه در تعجب افتاد که ببین 

چگونه دربارهء مردم گمان نیک دارد. 

خالد: آیا فلم نیروی فاتح را اخیرا مجاهدین 
مشاهده  اند  کرده  نشر  اسالمی  امارت 

کردی؟
محمود: بلی برادر. فلم خیلی زیباست.

خالد: از این فلم چی آموختی؟
مجاهدین  که  داد  نشان  فلم  این  محمود: 
کار خود  این  با  خیلی منظم هستند و آنها 

تمام دنیا را به تعجب در آوردند. 
خالد: چرا دنیا تعجب کرد؟

محمود: بخاطری تعجب کرد که دشمن ادعا 
می کرد مجاهدین مردم بی نظم هستند و 

نمی توانند جاگزین اردوی ملی شوند. 

خالد: حاال چطور فکر می کنند؟
مجاهدین  که  دانستند  آنان  حاال  محمود: 
آنها  هستند،  منظم  خیلی  اسالمی  امارت 
گروپ های خاص برای هر فعالیت دارند و 
خیلی با ترتیب و تنظیم فعالیت می کنند. 
دارند  دست  در  که  اندکی  وسایل  با  آنان 
وسایل  تمام  از  که  اجیر  اردوی  به  نسبت 
قوی،  خیلی  هستند  برخوردار  تجهیزات  و 
می  آینده  در  و  هستند  منظم  و  نیرومند 
توانند جای این اردوی اجیر و خود فروخته 
اشغالگران  مصلحت  برای  پول  بخاطر  که  را 

علیه هموطنان خود می جنگند بگیرند. 

جمعه  خطبهء  در  صاحب  مولوی  دیروز 
دربارهء دشمنی کفار و حکومت های دست 
نشاندهء آنان با علماء صحبت کرد. مولوی 
حکومت  و  اسالم  دشمنان  که  گفت  صاحب 
هرگز  شان  نشاندهء  دست  و  مزدور  های 
نمی خواهند علماء حق را بگویند و علمای 

حقانی را از بین می برند. 
تحمل  آنها  حتی  که  گفت  صاحب  مولوی 
در  سالها  که  ندارند  را  علمایی  از  آنعده 
یک  باالخره  اما  اند  داشته  قرار  آنها  صف 
شده  حقایق  از  بعضی  گفتن  به  مجبور  روز 

اند. آنها به مجرد اینکه سخن حق را از زبان 
صحنه  از  را  وی  یی  بهانه  به  بشنوند  کسی 
گم می کنند تا کسی جرأت این را نکند که 
و غالمی  از حقیقت خیانت، دزدی  را  مردم 

آنان با خبر سازد. 
مولوی صاحب گفت که این نظام ها با علم، 
و  دارند  دشمنی  مدرسه  و  مسجد  علماء، 
هرگز نمی خواهند که مردم ما علم دین را 
بیاموزند و بدانند که این حکومت ها باطل 

و مزدور اند. 

 گمان نیکو

فلم نیروی فاتح

دشمنی با علماء
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مرحوم الحاج مولوی صاحب باز محمد 
حلمی - رحمه اهلل - :

الحاج مولوی صاحب باز محمد حلمی فرزند مرحوم 
محمد یوسف بای و نواسه حیدر قل در سال ۱۳۷۹ 
هجری قمری مصادف با  ۱۳۳۹ هـجری شمسی در 
یک خانواده متدین در قریه داالن در مربوطات ولسوالی 
گشود. فانی  دنیای  به  دیده  فاریاب  والیت  خیرب 

تحصیالت :
از آنجایی که خانواده ایشان به علم و علام وابستگی 
خاص داشت و می خواست فرزند فرزانه شان از این 
طریق مصدر خدمت به مردم و جامعه گردد، او را از 
دادند.  دینی سوق   های  درس  به  هامن خوردسالی 
را  ابتدایی خویش  تعلیامت  مولوی صاحب  مرحوم 
نزد امام مسجد قریه خود آغاز منود، سپس شوق و 
عالقه که نسبت به علوم دینی داشت کمر همت را 
قیصار،  های  ولسوالی  مختلف  مناطق  در  و  بست 
تگاب  شیرین  موسی،  خواجه  پشتونکوت،  املار، 
والیت فاریاب و میمنه، مرکز آن والیت، نزد استادان 
ورزیده و عمده علوم عقلی و نقلی  هر یک مولوی 
صاحب سید بهادر فیضی از منطقه بورغن )قیصار(، 
صاحب  مولوی  تگاب،  عبدالعزیز  صاحب  مولوی 
اسدالله  صاحب  مخدوم  و  قطور  از  عبدالقیوم 

اندخویی، کسب فیض منودند.
مولوی  شهید  درسگاه  از  سالی  چند  مدت  سپس 
و  منوده  فیض  اکتساب  توکلی  محمد  تاج  صاحب 
پس از شهادت وی، نزد مولوی صاحب محمد رسول 
ملغی  منطقه  در  کالن،  صاحب  مولوی  به  مشهور 
دوره حدیث  و  فنون  سه سال،  تقریباً  بندر  ولسوالی 
آوردند. را بدست  به تکمیل رسانده، سندفراغت  را 

مولوی صاحب حلمی پس از فراغت، به حیث یک 
دینی  علوم  تدریس  به  رشوع  منطقه  در  جید  عامل 
مختلف،  مدارس  در  سال   ۳۳ تقریباً  مدت  و  منود 

مدرسه  صیاد،  عبدلی،  بیگ،  مناطق  در  جمله  از 
ابوذرغفاری در مرکز ولسوالی خیرب، قریه خدایمت 
و مدرسه  قیصار  ، مدرسه مرکزی ولسوالی  )املار( 
فقه  عقائد،  فنون،  های  کتاب  میمنه،  شهر  عثامنیه 
و احادیث را تدریس منوده، عمر گرانبهای خویش 
آن  منود.  سپری  نبوی  و  قرآنی  علوم  خدمت  در  را 
تقدیم  را  شاگردان  هزاران  علمی،  بزرگ  شخصیت 
به  نیز  مایان  الحمد  لله  که  منود،  اسالمی  جامعه 

رشف شاگردی ایشان نائل شدیم.
خدمات جهادی :

پهلوی  در  حلمی  صاحب  مولوی  الحاج  شهید 
درسخوانی در زمان جهاد بر ضد شوروی، دوشادوش 
هموطنان مجاهد خود در مبارزه و مقاومت مسلحانه 
خورشیدی،   ۱۳۵۹ سال  در  وی  گرفت.  سهم  نیز 
صاحب  مولوی  شهید  شان  بزرگوار  استاد  با  همراه 
تاج محمد توکلی - نورالله مرقده – و دیگر مجاهدین 
آن وقت بر علیه شوروی های اشغالگر و کمونیست 
های مزدور برای دفاع از دین و میهن، در صف مقدم 
مدرسه  به  اشغال،  پایان  از  پس  وی  رزمید.  جهاد 

برگشت و به سلسله درسی اش دوام داد.
خدمت در عرصه قضا :

را  قضا  مسئولیت  دوره  دو  حلمی  صاحب  مولوی 
به حیث قاضی عادل و  امارت اسالمی  در چوکات 
منصف ایفا منود. بار اول در زمان حاکمیت امارت 
اسالمی، به حیث قاضی محکمه ولسوالی پشتونکوت 
و بار دوم در دوران مقاومت کنونی، به حیث قاضی 
اسالمی خدمت  نظام  برای  ولسوالی خیرب،  محکمه 
مجالس  ریاست  مسئولیت  اواخر،  درین  وی  منود. 
والیت  خیرب  ولسوالی  در  اسالمی  امارت  فقهی 
فاریاب را به عهده داشتند و همزمان چمنستان علوم 

دینی را نیز با تدریس آبیاری می منود.
شخصیت :

توانا،  شخصیت   – الله  تقبله   – حلمی  شهید 

مرتب : حبیبی سمنگانی
زندگان جاوید

بخش ۲۰
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حل  در  وی  بود.  صلحجو  و  خیرخواه  بردبار، 
داشت  العاده  فوق  استعداد  البينی  ذات  منازعات 
و  وحدت  ها  مسلامن  منود  می  تالش  همیشه  و 
راه  به  را  مردم  همواره  و  منایند  حفظ  را  خود  قوت 
سبحانه  الله  منود.  می  دعوت  رستگاری  و  فالح 
از  ما  مناید.  قبول  را  وی  ارزنده  خدمات  تعالی  و 
راضی  ایشان  از  متعال  الله  هستیم،  راضی  ایشان 
بگرداند. الفردوس  جنت  را  ابرمرد  آن  جای  و  بوده، 

رحلت:  
ثور ۱۳۹۹  مولوی صاحب حلمی شب جمعه ۱۲ 
خورشیدی مطابق با ۷ رمضان املبارک ۱۴۴۱ هق به 
عمر تقریباً شصت سالگی بر اثر زخم های عمیق که 
یک هفته پیش در رویداد تصادم ترافیکی در ولسوالی 
خیرب )فاریاب( پیش آمده بود، جان را به جان آفرین 
سپرد و دارالفنا را وداع گفت. انا لله و انا الیه راجعون. 
)با سپاس از مفتی محمد فاروق و مولوی شمس الله 
مولوی صاحب  مرحوم  که جزئیات سوانح  فاریابی 

حلمی را تهیه منودند(.

شهید بهاءالدین مشهور به 
حماد تقبله اهلل تعالی :

مال  مرحوم  فرزند   - الله  تقبله   - بهاءالدین  شهید 
یک  در  ثور ۱۳۷۰ خورشیدی   ۵ تاریخ  به  محمد، 
قریه شحنه در  در  پرور  دین  و  خانواده علم دوست 
والیت  کوهستان  ولسوالی  لفرای  منطقه  مربوطات 

فاریاب چشم به جهان گشود. 
شهید بهاء الدین ایام کودکی را زیر سایه پدر عامل و 
مهربان سپری منود. وی درس های ابتدایی را نزد پدر 
گرامی و برادران عامل خود خواند و سپس نزد مولوی 
اداری  فعال مسئول  )که  امیر محمد حقانی  صاحب 
والیت فاریاب است( زانوی تلمذ نهاد و بیشرت کتاب 

ها را نزد آن ها خواند.
شهید بهاء الدین، که جوان خوش سیام، خوشطبع، 
با اخالق و در عین حال جسور و دالور بود، بسیار 
عالقه مند جهاد و پیکار بود و مجاهدین را دوست 
داشت. به یاد دارم، زمانی نزد استاد حقانی در لوالش 
درس می خواند، من سفری به خانه ایشان  رفته بودم، 
شهید حامد به من گفت : مولوی صاحب به جهاد 

بیرون نشده ای؟ 
خواهم  بیرون  دهد  توفیق  و  بخواهد  الله  اگر  گفتم 
شد، ان شاءالله.  گفت : مولوی صاحب دنیا چه به 

درد میخورد، که ما و شام در آن زندگی می کنیم؟ در 
این زمان غلبه کفار، بهرتین کار همین است که باید 

در راه پروردگار شهید شوی.
گفتم : خوب، وقتیکه اینطور است، پس چرا بیرون 
تا  استاد اجازه منی دهد،  : فعال  منی شوی؟ گفت 
آنزمان هنوز استاد حقانی به سنگر بیرون نشده بود. 
شهید گفت : مولوی صاحب شام به استاد بگویید به 
جهاد بیرون شود، گفتم : استاد خودش خوب میداند 

که چه وقت به سنگر برآید.
هرگاه  هش،   ۱۳۹۵ سال  در  حقانی  استاد  باالخره 
غالمان  طرف  از  بیان  و  تعلیم  درس،  های  عرصه 
اشغالگران تنگ تر شد، میز و منرب را رها منود و عازم 
استاد  شدن  بیرون  از  بعد  حامد  شهید  شد.  سنگر 
در  را  استاد حقانی  و همیش  نیارامید  ای هم  لحظه 

فراز و نشیب های سنگر همراهی می کرد.
گویا شهید حامد - تقبله الله - گمشده خود را پیدا کرده 
بود. به آرزوی بزرگش، که هامنا قیام در مقابل ظلم و 
تجاوز بود، دست یافته بود. گاهی برای من زنگ می 
زد، بسیار خوشحال می بود و می گفت : الحمدلله 
اقل  برایید، حد  اگر شام منی  برآمدیم،  به سنگر  ما 
بپذیرد. را  ما  متعال سعی  الله  تا  بکنید،  ما  به  دعای 

هرگاه در سال ۱۳۹۷ هش باهم یکجا شدیم، بسیار 
خوش حال بود و همیش آرزو می کرد که ای کاش 
همه علامی ما به سنگرها بیرون شوند. یکروزی به 
پیش من آمد، با هم زیر درخت نشستیم، آهی کشید 
و گفت مولوی صاحب من شهید می شوم؟ به چهره 
اش نگاه کردم، گامن کردم فرشته ایست که در جلوی 
رویم قرار دارد، چون من همیش با او شوخی داشتم، 
گفتم: هر کسی که به سنگر می برآید، برای شهادت 
منی برآید. خندید و گفت : پس ما برای چه می جنگیم؟

باز هم هامن جمله را تکرار کردم، گفتم : شهادت 
حاشیه ایست، مقصود اصلی  اعلی کلمة الله است. 
از  بعد  را  ما  تعالی  الله  کن  دعا   : گفت  و  خندید 

مقصود، به این حاشیه هم برساند. 
هامن بود که دعای او اجابت شد و به تاریخ ۵ اسد 
ولسوالی  قضات  قریه  در  خورشیدی   ۱۳۹۷ سال 
پر  جام  دشمن  مبباردمان  اثر  بر  )فاریاب(  لوالش 
افتخار شهادت را نوش جان منود و به آرزوی دیرینه 

اش رسید. انا لله وانا الیه راجعون.
)با سپاس فراوان از ابوطیب مرادی که سوانح شهید 

را تهیه منودند(
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اعالمیه اه و ایپم اهی رسمی امارت اسالمی افغانستان

اعالمیه کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیالت 
عالی در مورد آغاز ادارات تعلیمی

چنانچــه بــه ســبب وبــای جهانــی )کرونــا( در 

اخیــر ســال تعلیمــی گذشــته همــه ادارات تعلیمــی 

ــوم  ــت نامعل ــا حال ــون ب ــا اکن ــد و ت ــدود گردی مس

مواجــه انــد، کمیســیون تعلیــم و تربیــه و تحصیالت 

عالــی راجــع بــه آغــاز ســال تعلیمــی جدیــد، بــا در 

ــی  ــاالت، ادارات تعلیم ــط وح ــت رشائ ــر داش نظ

ــد: ــی مــی منای ــال رهنامی خــود را ذی

ــه ادارات  ــتادان هم ــن و اس ــئولین، مهتممی ۱ – مس

تعلیمــی بــه خاطــر رفــع ایــن آفــت و مشــکل 

ــه  ــل جالل ــال ج ــد متع ــارگاه خداون ــه ب ــی ب عموم

دعــا مناینــد تــا ایــن مشــکل ازبیــن رفتــه و بــار دیگر 

ــر تعلیمــی کشــور کــام فــی الســابق در  همــه دوائ

ــد. ــت مناین ــه فعالی فضــای ســامل آغــاز ب

۲ – کمېســيون تعليــم و تربیــه و تحصیــالت عالــی، 

باکمیســيون صحــت امــارت اســالمي و ادارات 

مربــوط، در متــاس مــی باشــد، هــرگاه آنهــا راجــع 

بــه وضعیــت صحــی اطمینــان دهنــد در آن صــورت 

ــاز ادارات  ــورد آغ ــز در م ــام نی ــه ش ــاءالله ب ان ش

تعلیمــی خــرب داده خواهــد شــد.

ــای  ــه ه ــی نقش ــدارس و ادارات تعليم ــه م ۳ – هم

تدریــي خــود را ترتیــب دهنــد، اســتادان را بــا 

خــود نگهدارنــد، درصــورت امــکان برای شــاگردان 

ــا  ــن )تیلفــون ی ــق انالی ــه را از طری تســهیالت داخل

ــا در وقــت رشوع دروس  ــا ســازند ت واتســاپ( مهی

ــع نگــردد. والســالم وقــت ضائ

کمیسیون تعلیم و تربيه و تحصیالت عالی

۱۴۴۱/۱۰/۱۵هـ ق

۱۳۹۹/۳/۱۸هـ ش ــ 7/6/2020م

اعالمیه امارت اسالمی در مورد بی حرمتی 
مقبره و جسد خلیفه عادل اسالم عمر بن 

عبدالعزیز رحمه اهلل در شام
ــربه  ــه مق ــم ک ــه ای ــالع یافت ــراوان اط ــف ف ــا تاس ب

خلیفــه مشــهور و عــادل اســالم عمــر بــن عبدالعزیز 

ــور  ــب کش ــهر ادل ــم او، در ش ــه و خان ــه الل رحم

ســوریه، گشــوده و آتــش زده شــده و اجســاد شــان 
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ــی شــده اســت. ــی حرمت ب

امــارت اســالمی ایــن عمــل شــوم را بــه شــدید ترین 

الفــاظ تقبیــح منــوده، اینگونــه اعــامل شــوم را کار 

آن عنــارص رشیــر مــی دانــد کــه در میــان مســلامن 

هــا بــه آتــش نفــرت دامــن مــی زننــد و مقدســات را 

اهانــت مــی کننــد.

خواســت مــا اینســت کــه عامــالن ایــن عمــل شــوم 

مجــازات شــوند و بــرای آینــده از وقــوع چنیــن بــی 

حرمتــی هــا جلوگیــری شــود.

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۱۰/۸هـ ق

۱۳۹۹/۳/۱۱هـ ش ــ 31/5/2020م

پیام تسلیت به مناسبت وفات شیخ صاحب 
فقیراهلل رحمه اهلل 

بــا تاثــر عمیــق اطــالع یافتــه ایــم کــه دریــن اواخــر، 

شــخصیت علمــی و جهــادی والیــت نورســتان 

شــیخ فقیراللــه صاحــب رحمــه اللــه، داعــی اجــل 

را لبیــک گفتــه اســت. انــا للــه و انــا الیــه راجعــون.

شــیخ فقیراللــه رحمــه اللــه شــخصیت پاکبــاز، 

متدیــن، خــربه، بــا همــت و دلیــر علمــی و جهــادی 

ــر  ــادی اش را در براب ــی و جه ــالت دین ــود و رس ب

تهاجــم شــوروی و اشــغال امریکایــی ایفــا منــود، 

و نیــز مؤیــد و حامــی مبــارزه بــر حــق امــارت 

ــود. ــالمی ب اس

کمیســیون دعــوت و ارشــاد امــارت اســالمی وفات 

ــزرگ  ــه ب ــال و ضایع ــب را خ ــیخ صاح ــوم ش مرح

مــی دانــد و بــه خانــواده، دوســتان و شــاگردان 

شــیخ صاحــب و ســائر مجاهدیــن مراتــب تســلیت 

عــرض مــی دارد.

ــب  ــیخ صاح ــرای ش ــال ب ــد متع ــار خداون از درب

ــردوس  ــت الف ــرت و جن ــه مغف ــه الل ــه رحم فقیرالل

ــالم ــم. والس ــئلت داری مس

امارت اسالمی افغانستان

کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب

۲۰۲۰/۵/۳۰

اعالمیه امارت اسالمی در مورد آتش بس در 
سه روز عید سعید فطر

از خاطریکــه هموطنــان مــا ایــام عیــد را بــه اطمینان 

امــارت  مجاهدیــن  همــه  بــه  مناینــد،  ســپری 

اســالمی از طــرف رهــربی رهنامیــی مــی شــود کــه 

بــه بخاطــر امنیــت هموطنــان خــود تدابیــر خاصــی 

ــمن  ــه دش ــای علی ــچ ج ــد و در هی ــاذ منایی را اتخ

عملیــات تعرضــی را انجــام ندهیــد، اگــر از طــرف 

ــه شــام اقدامــی صــورت گرفــت پــس  دشــمن علی

ــد. ــاع منایی خــود دف

ــچ  ــه هی ــند ک ــن آگاه باش ــه مجاهدی ــان هم همچن

ــه  ــمن رفت ــرتول دش ــت کن ــاحات تح ــه س ــس ب ک

منــی توانــد، و جانــب مقابــل هــم اجــازه آمــدن بــه 

ــدارد. ــن را ن ــاحات مجاهدی س

ــه را  ــان خــود زمین ــه هموطن ــد ب ــارک عی ــام مب در ای

ــا عیــد را بــه خرســندی تجلیــل  مســاعد مناییــد، ت

کننــد، در بخــش امنیــت آنهــا اقــدام الزم مناییــد، از 

خانــه هــای شــهداء و زندانیــان احــوال گیــری کنیــد 

و در هــر بخــش بــه اهــداف مقــدس خــود متوجــه 

باشــید.

بــرای همــه شــام عیــد را تربیــک مــی گویيــم. 

والســالم

امارت اسالمی افغانستان

۱۴۴۱/۹/۳۰هـ ق

۱۳۹۹/۳/۳هـ ش ــ 23/5/2020م
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زبم شعر و ادب
گرداننده: ابوعمار

یکــی در ســوز عشــق خالــق خویــش
را یــزدان  رضــای  خواهــد  یکــی 
را تقــوی  لبــاس  تــن  بــر  یکــی 
یکــی راســت »خــود بــاوری« وطــن
جــال و  جــاه  تــرک  پــی  در  یکــی 
آرامــش و  امــن  پــی  در  یکــی 
پاکــی و  عفــت  پــی  در  یکــی 
فروتنــی حالتــی،  در  یکــی 
یــزدان عــذاب  از  تــرس،  در  یکــی 
زیبایــی بــه  ســخن  گویــد  یکــی 
یکــی در عهــد و پیمانــش، راســتین
بمانــد جــاودان  مردانــه  یکــی 
اســت عــزت  شــهادت  را  یکــی  ایــن 
زنــده اش  خالــق  نــزد  یکــی  ایــن 

خویــش مالــک  جنــون  در  دیگــرِی 
را وجــدان  کشــد،  زجــر  دیگــری 
را کار  در  ریــا  ســخت،  دیگــری 
دشــمن پــروری  راســت،  دیگــری 
دیگــری غصــب کنــد، قصــر و مقــام
آســایش و-  کنــد  چــور  دیگــری 
شــادی در  کنــان،  رقــص  دیگــری 
دیگــری کبــر کنــد، ز خــود خواهــی
شــیطان هــوای  بــر  مســت،  دیگــری 
رســوایی بــه  دهــن  کنــد  بــاز  دیگــری 
آســتین در  نیرنــگ  راســت،  دیگــری 
بمانــد خــوار  مکَرانــه،  دیگــری 
اســت ذلــت  مقــام  را  یکــی  وآن 
خمیــده اش  مالــک  نــزد  یکــی  وآن 

»یکی« »دیگری«!

انجنیر محمد نذیر تنویر

قاري توریالی تائب

لنډو مزل  او  یـو  اشـنا  د  لـورې  پــه  روان 
موږ خو د اوښکو پر ګامونو الرې ستړې کړلې
که د تیارو ساالران ګام پر ګام تیارې خپروي
لکه پتنګ اور ته وردانګو، په لمبو کې درومو
د هجر شپې مو تیرې کړې د وصال په تمه
لرو نه  هم  دې  پروا  لمبو  سرو  د  خلیل  لکه 
کړیده بیعت  سره  شهادت  له  مونږ  تآئبه 

لنډو مزل  او  یو  وفـا  عـهد،  خپل  پـه  والړ 
لنډو مزل  او  یو  واویال  چـغو  په  که  خیر 
موږ لکه څرک د سپین سبا یو او مزل لنډو
لنډو مزل  او  یو  بـورا  لکه  ګل  پـه  مئین 
لنډو مزل  او  یـو  اشـنا  ســـره  زولنـو  د 
لنډو مزل  او  یو  چا  هغه  د  ملت  په  موږ 
د دار په سر کې هم هوسا یو او مزل لنډو

څرک د سپین سبا
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ســتان َفغــان  دیــارم  نــام  نگشــته  بی خــود 
در این دیار غمزده ام روز خوش کجاست
این جا به گوش کس نرسد مژده ی بهار
بــوم دیــار شــده جیــره خــوار  ایــن  بلبــل در 
ســخن صفــا  و  صلــح  ز  زننــد  نمــی  این جــا 
پــای نفــرت اســت همــه گفتمــان قــوم بــر 

هر کس نگاه کرد به قاموس این وطن 
نبــرد و جنــگ  بهــر  دیــار ز  دهقــان دریــن 
از بــس کــه حلقــه زده غــم بــدور حلــق مــا
دیریست مرده، مرگ فراش اندرین وطن

بگذشــت عمــر مــا بــه تمنــای روز خــوش 
بــه فضــل حــق بیایــد  راشــد دوبــاره کاش 

اســت پــا محبــت  بــود کــه ســرا  مــا را دلــی 
نامــراد مجنــون  ســینۀ  داغ  گل هــای 
خــاک نهــاد  از  ببیــن  بهــار  موســم  در 
گاهی به رنگ قیس، زمانی چو کوهکن
گاهــی به ســان کــوه پــر از ابهــت و شــکوه
دوزخ شــرار و دود نفــاق و شــقاق ماســت
بــود حســد  و  کبــر  و  عــداوت  را  ابلیــس 

دریــا محبــت اســت و گهرهــا محبــت اســت
ســر بــر زده بــه دامــن صحــرا محبــت اســت
بیــرون شــده بــه چهــرۀ گلهــا محبــت اســت
گه جلوه گر به صورت لیا محبت است
گه می رود زخویش چو دریا محبت است
اســت محبــت  تمنــا  بهشــت  زیبایــی 
اســت محبــت  حــوا  و  آدم  حضــور  نــور 

افغــان و نالــه ی اهلــش بــه کهکشــان رســید !
بــه ســوگ مــی گــذرد روزهــای عیــد ! این جــا 
! مدیــد  خــزان  فصــل  شــده  مــا  کوهســار  در 
! نویــد  نوبــت  زمــا  َنعــی،  گرفتــه  رو  زان 
! وعیــد  و  وعــده  دهنــد  بهــر جنــگ  ز  لیکــن 
! شــنید  تــوان  نمــی  را  صلــح  کام  این جــا 
جز »قتل« و »خون« و »جنگ« دگر واژه ای ندید !

! بیــد  و  بنــوش  بــکارد  میــوه  درخــت  جــای 
 ! بریــد  بــن  بیــخ  ز  را  مــا  تحمــل  ســرو 
! شــهید  پیکــر  از  پــر  هاســت  هدیــره  جــا  ایــن 
! امیــد  ای  ذره  مــا  دل  در  نمانــده  دیگــر 
آهــوی امــن و عیــش کــه از دشــت مــا رمیــد !

دیـــــــار   غــــــم

محــبت 

راشد مبارز

حیدری وجودی
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